
 

  
 المقـدمـــــــة

             احلمد هلل 
بن  بينا وقدوتنا حممد، والصالة والسالم على ن( )         

عبداهلل، الذي بلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة وجاهد يف اهلل حق جهاده حىت أتاه اليقني، 
 .وعلى آله وأصحابه والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

 :أما بعد
كما  فال ختفى منـزلة السنة النبوية ومكانتها يف التشريع؛ فهي وحي من عند اهلل تعاىل،

، وقد قيَّض اهلل هلذه السُّنة ( )            : قال سبحانه
من العلماء العاملني األوفياء املخلصني من رعاها حق رعايتها، فحفظوها يف الصُّدور، ودونوها 

بيضاء يف خدمتها والذبِّ عنها، وكان من نتيجة ذلك تلك يف ثنايا السطور، وكانت هلم أياٍد 
اآلثار اجلليلة واملصنفات احلديثية العظيمة، اليت صارت ُدرَّة متألقة يف جبني هذه األمة، ومفخرة 

 .عظيمة هلا
لإلمام أيب حممد احلسني بن مسعود البغوي املتوىف  «املصابيح»كتاب : ومن تلك املصنفات

كتاب جليل القدر عظيم النفع، ولذا توارد العلماء على خدمته والعناية ، وهو ( )(ه5 6)سنة 
 .به شرحًا واختصارًا وخترجيًا واستدراكًا وانتقادًا

 التُّْوِرِبْشيتلإلمام فضل اهلل بن احلسن بن احلسني  «امليسر»كتاب : ومن أبرز شروحه
 (.ه 55)املتوىف سنة 

                                 
 (. )سورة اجلمعة، اآلية (   )
 (.4- )سورة النجم، اآليتان (   )
 .ستأيت ترمجة البغوي والتعريف بكتابه يف الباب األول(   )
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رة بعض مشاخيي أن تكون أطروحيت لنيل وقد عزمت بعد استخارة اهلل تعاىل، واستشا
درجة الدكتوراه يف حتقيق جزء من هذا الشرح، يبدأ من باب األسامي من كتاب اآلداب، 

 .ال تقوم الساعة إال على الشرار من كتاب الفنت: وينتهي بنهاية باب

 :وكانت أبرز أسباب اختياري للموضوع ما يلي
لب بأنواع من العلوم واملعارف، مع حاجة أمهية كتب الشروح، ودورها يف إثراء الطا  - 

 .املكتبة اإلسالمية هلا
الشتماله على معظم أبواب الدين، مع حسن  -«املصابيح»-منـزلة الكتاب املشروح   - 

 .( )بويبهتترتيبه و
من ، وملا متيز به «املصابيح»ح ولكونه من أوائل شر -«امليسر»-مكانة هذا الشرح   - 

وشرح الغريب، وملا حواه من حتقيقات فريدة، واختيارات باحلديث  تهميزات عديدة كعناي
 .( )موفقة وغريها من امليزات اليت سيأيت ذكرها

، فنقلوا ( )على هذا الشرح «مشكاة املصابيح»و «املصابيح»اعتماد كثري من شراح   -4
ل اختياراته وحتقيقاته، وأفادوا منه، فصار حتقيق األصل من األمهية مبكان يف توثيق تلك النقو

 .وضبطها
سوى اجلزء األول من  -حسب علمي- فلم يطبع منها شيء «املصابيح»مع كثرة شروح   -6

 .(6)(ه566)لزين العرب املصري املتوىف بعد سنة  (4)«شرح املصابيح»

                                 
 .بالتفصيل يف الفصل الثاين من الباب األول «املصابيح»يف بكتاب سيأيت التعر(   )
 (.79ص)وأيضًا املبحث املتعلق مبيزاته (.  5ص)ينظر املبحث املتعلق مبكانته (   )
 (.54ص)ينظر احلديث عن أثر هذا الشرح على غريه (   )
طبع هذا اجلزء قبل مخسني سنة، وينتهي املطبوع بكتاب الطهارة، وستأيت اإلشارة هلذا الكتاب ضمن (  4)

 (.4 ص) «املصابيح»شروح 
يت اإلشارة ، وستأللتوربشيت «امليسر»بعد تسجيلي لرسالة الدكتوراه بأزيد من ثالث سنوات طبع (  6)

 (.4  ص)هلذه الطبعة يف هناية القسم الدراسي 
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 خطـة البحـث
 تتكون خطة البحث من مقدمة وقسمني وخامتة

 : املقدمة
 .البحث التفصيلية وتتضمن أمهية املوضوع، وأسباب اختياره، وعرضًا خلطة

 .الدراسة: القسم األول
 :ثالثة أبوابوفيه ، ويتضمن التعريف باإلمام البغوي والتوربشيت وكتابيهما

 :وفيه فصالن، «املصابيح»التعريف باإلمام البغوي وكتابه : الباب األول
 .ترمجة خمتصرة لإلمام البغوي: الفصل األول
 :وفيه مخسة مباحث ،«صابيحامل»التعريف بكتاب : الفصل الثاين

  .عنوانه: املبحث األول
 .إمجااًلموضوعه ومشتمالته : املبحث الثاين
 .ترتيبه: املبحث الثالث
كتابه إىل صحاح وحسان، حاديث أتقسيم اصطالح البغوي يف : املبحث الرابع

 .وموقف العلماء من ذلك
 .مكانة الكتاب وعناية العلماء به: املبحث اخلامس

 :باختصار، من حيث (التُّْوِرِبْشيت)املؤلف التعريف ب: الباب الثاين
 .امسه ونسبه :أواًل
 .مولده ونشأته: ثانيًا
 .طلبه للعلم: ثالثًا
 .شيوخه :رابعًا

 .تالميذه :خامسًا
 .مكانته العلمية وثناء العلماء عليه :سادسًا
 .عقيدته: سابعًا
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 .مذهبه الفقهي: ثامنًا
 .مؤلفاته: تاسعًا
 .وفاته: عاشرًا

 :، وفيه ثالثة فصول«رسََّيامُل»كتاب التعريف ب: لباب الثالثا
 :دراسة عامة عن الكتاب، وفيه مخسة مباحث :الفصل األول

 .عنوانه: املبحث األول
 .إثبات نسبته للمؤلف: املبحث الثاين
 .ب تأليفهاسبأ: املبحث الثالث
 .موضوعه: املبحث الرابع

 .تهمكان :املبحث اخلامس

 :وفيه أربعة مباحثحتليلية للقسم احملقق،  دراسة: الفصل الثاين
 .منهج املؤلف: املبحث األول
 .مصادره: املبحث الثاين
  .الكتاب قوميت: املبحث الثالث
 .للطيـيب «الكاشف عن حقائق السنن»مقارنة بينه وبني : املبحث الرابع

 :وفيه مبحثانمنهج العمل يف التحقيق، : الفصل الثالث
 .التعريف بالنسخ اخلطية للكتاب :املبحث األول
 .منهج التحقيق والتخريج والتعليق على الكتاب: املبحث الثاين

 .( )حسب املنهج اآليت بيانه يف آخر القسم الدراسيحتقيق نص الكتاب، : القسم الثاين

 .أهم النتائج اليت ظهرت يل خالل البحث توفيها ذكر: اخلامتـة

                                 
 (.6  ص: )ينظر(   )
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واألشعار واألمثال، لآليات، واألحاديث واآلثار، : املةش كاشفةالرسالة بفهارس  تمث ذيل
أللفاظ واواألماكن والبلدان، والقبائل والوفود واجلماعات، والوقائع، ، املترجم هلم واألعالم

 .، واملوضوعاتواملراجع ، واملصادرةلغريبا

 : وبعـد
م هذا البحث، ما يسره من إمتاوأمحده فهو املستحق للحمد وأهله، على اهلل تعاىل شكر أف

 .على ذلك كثريًا، محدًا ال منتهى حلدهفله احلمد 
وأسأل اهلل  ( )      :مث أشكر من قرَن اهلل شكَرمها بشكره فقال

تعاىل أن جيزي والديَّ خري ما جزى والدًا عن ولده، وأن يرمحهما كما ربياين صغريًا، وأن 
 .َظهما وميدَّ يف عمرمها على طاعته إنه مسيع جميبحيف

أمحدِ بنِ عبِداهلل : الدكتوِركما أتقدم بالشكر والتقدير لفضيلةِ املشرفِ على الرسالة الشيخِ 
السنة وعلومها، الذي غمرين بلطِفه ودماثِة خلِقه، ومل يأُل  األستاِذ املشارِك يف قسم، الباتلي

اجلزاء أفضل فبارك اهلل فيه، وجزاه عين ل مدة إعداد الرسالة، جهدًا يف توجيهي وإفاديت خال
  .وأوفره
مسفر بِن غرم اهلل : األستاِذ الدكتور فضيلة: عضوي املناقشة الشكر أيضًا لفضيلةميتد و

الدميين األستاِذ بقسم السنِة وعلوِمها والذي رعى هذا املشروَع من بدايته حني أشرف على 
هذه الرسالِة فنفع اهلل به، وجزاه عنا يشارك يف مناقشة ِة فيه، وها هو عدٍد من الرسائل املسجل

 . خري اجلزاء
علي بِن عبِداهلل اجلمعة األستاِذ املشارِك جبامعة : والشكر أيضًا لفضيلة الشيِخ الدكتوِر

 .القصيم على تكرمه بقبول مناقشِة الرسالِة فجزاه اهلل خريًا، وبارك يف علمه وعمله
لية أصول الدين بالرياض ممثلة يف عميدها ووكيليه، وأعضاء قسم السنة أشكر ك كما

وعلومها، على ما لقيته منهم من تعاون كبري وتسهيل إلجراءات تسجيل هذه الرسالة، فجزى 
 .اهلل اجلميع خري اجلزاء

                                 
 (.4 )سورة لقمان، اآلية (   )
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من مشايخ وزمالء وأهل، وأسأل  هذه الرسالةساعدين يف إجناز كل من والشكر موصول ل
 . أن يضاعف للجميع األجر، وأن جيعل ما بذلوه ذخرًا هلم يف اآلخرة اهلل تعاىل

جهدي، واستفرغت وسعي، فإن أصبت  حسيب أين بذلتذا جهد املقل، وه :ختـامًاو
  .، وإن أخطأت فمن نفسي، وأستغفر اهلل تعاىلومنته اهلل وحدهفضل فمن 

ن َعْثرة القلم، وَكْبوة الذهن، وال آَمن فيما أوردُته ع»: وأقول كما قال املؤلف يف خامتته
وَهْفوة احلفظ، وَغْفلة القلب، فعلى من عثر على شيء من ذلك أن َيْفِتق َرْتقه، وَيْرَقع َخْرقه، 

 .( )«ويضم َنْشره
، وأن لعباده ، نافعًالوجهه خالصًا عملهذا الأن جيعل بأمسائه وصفاته جل وعال  اهلل وأسأل

إنه ويل ذلك وأن يعيذين من فتنة القول والعمل ه ورمحته، به مبنِّيتقبله مين بقبول حسن، وينفعين 
 .والقادر عليه

 .نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيعلى واحلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل وسلم 
 

                                 
 (. 5  /4)امليسر (   )



 

 
 
 
 
 

 القسم األول

 تي ـوي والتوربشـالبغدراســــة عن 
 ابيهماـوكت

 :ثالثة أبوابوفيه 
 .«املصابيح»بالبغوي وكتابه التعريف : الباب األول

 .بالتُّْوِرِبْشيت التعريف: الثاين الباب
 .«امُلَيسَّر»بكتاب  التعريف: الثالث الباب

 
 



 

 

 

 

 
 الباب األول

 «املصابيح»التعريف بالبغوي وكتابه 
 :وفيه فصالن
 .ترمجة خمتصرة لإلمام البغوي: الفصل األول
 .«صابيحامل»التعريف بكتاب : الفصل الثاين
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 الفصل األول
 ( )ترجمة مختصرة لإلمام البغوي

 .اسمه ونسبه ونشأته
 .الشافعي هو أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد البغوي

َمْرو )مث انتقل إىل  ( )(َبْغ)ولد يف مجادى األوىل سنة ثالث وثالثني وأربع مئة يف موطنه 
 .قام هبا وتلقى العلم على شيوخهافأ ( )(الرُّوذ

                                 
 : مصادر ترمجته(   )

، (5  / )، وفيات األعيان (66 / )ة ، التقييد البن نقط(454/ ( )بغشور)معجم البلدان 
، الوايف بالوفيات (9 /4)، العرب (69  /4)، تذكرة احلفاظ (7 7/4 )سري أعالم النبالء 

، البداية (66 / )، طبقات الشافعية لألسنوي (4  /4)، طبقات الشافعية للسبكي ( 5/  )
، طبقات (47ص)يوطي ، طبقات املفسرين للس(   /6)، النجوم الزاهرة ( 5 /5 )والنهاية 

 (.4/44)، شذرات الذهب (64 ص)املفسرين للداودي 
 :كما أفردت ترمجته ومنهجه يف بعض كتبه بدراسات خاصة، منها

 «البغوي ومنهجه يف التفسري»لصالح الشرع،  «اإلمام البغوي وأثره يف الفقه اإلسالمي»
حملمد بن عبداهلل اخلضري،  «السلفمنهج اإلمام البغوي يف تقرير عقيدة »، عفاف عبدالغفور محيدل

 «اإلمام البغوي ودوره يف دراسة احلديث النبوي وفقهه»، لعلي بادحدح «املدخل إىل شرح السنة»
هذا باإلضافة إىل ما كتب عنه يف . -من جامعة حممد اخلامس بالرباطحبث دبلوم -لتوفيق الغلبزوري 

 .مقدمات كتبه املطبوعة احملققة
بليدة من بالد خراسان بني : بضم الشني املعجمة وسكون الواو وآخرها راء( َبْغُشور: )ويقال هلا (َبْغ(  ) )

 (.54 / )، اللباب (459/ )معجم البلدان : ينظر. هراة ومرو الروذ
ا عن مرو الشاهجان، تقع على هنر بلخ، وهلا شهرة مبا ويقال هلا مرو الصغرى متييزًا هل َمرو الرُّوذ(   )

 .أجنبت من العلماء الكبار
، بلدان اخلالفة الشرقية (   /6)، معجم البلدان ( 6 ص)املسالك واملمالك : ينظر

 (.444-7 4ص)
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 .شيوخه
 :تلقى اإلمام البغوي العلم عن شيوخ كثريين من أبرزهم

احلسني بن حممد بن أمحد أبو علي املروزي فقيه خراسان وشيخ الشافعية يف وقته املتوىف  - 
 .وكان البغوي من أخص تالميذه( ه 45)سنة 
( ه 45)وي، مسند مرو وهراة املتوىف سنة أبو عمر عبدالواحد بن أمحد امَلِليحي اهلر - 

 .وقد أكثر من الرواية عنه
أبو احلسن علي بن يوسف اجلويين املعروف بشيخ احلجاز، عم إمام احلرمني، املتوىف  - 
 (.ه 45)سنة 
لرسالة ا»أبو القاسم عبدالكرمي بن عبدامللك بن طلحة النيسابوري القشريي صاحب  -4

 (.ه456)املتوىف سنة  «القشريية
أبو صاحل أمحد بن عبدامللك بن علي النيسابوري، احلافظ الثقة، حمدث وقته خبراسان  -6

 (.ه496)املتوىف سنة 
 .وغريهم كثري

 .تالميذه
 :من أبرزهم

 (.ه4 6)املتوىف سنة . أخوه أبو علي احلسن بن مسعود البغوي - 
 «عامل التنـزيلم»و «رح السنةش»مسع عنه . أبو منصور حممد بن أسعد العطاردي - 

 (.ه 69)تويف سنة 
 (.ه665)املتوىف سنة . أبو عبداهلل حممد بن عمر الشاشي - 

 .وغريهم
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 .مؤلفاته
 :تنوعت مؤلفاته يف التفسري واحلديث والفقه والسرية، ومن أشهرها

 . معامل التنـزيل - 
احلديث، وهو املشهور بتفسري البغوي، وهو تفسري متوسط، فسر فيه القرآن بالقرآن، وب

وبأقوال السلف، وبالقراءات، ذاكراً أسانيده يف األحاديث غالبًا، وأسانيده إىل أصحاب التفسري 
 . ( )من الصحابة واملفسرين، مع بيان األحكام الشرعية واختالف العلماء بإجياز

أي التفاسري أقرب إىل الكتاب والسنة؟ : وقد أثىن عليه شيخ اإلسالم ابن تيمية حينما سئل
سلمها من البدعة واألحاديث الضعيفة؛ البغوي، أ»: زخمشري أم القرطيب أم البغوي؟ فأجابال

وحذف منه األحاديث املوضوعة، والبدع اليت فيه وحذف  «تفسري الثعليب»لكنه خمتصر من 
 .( )«أشياء غري ذلك

 (.ه57  )، منها يف بومباي عام ( )وقد طبع أكثر من مرة
( ه465 )مروان سوار، وصدر عن دار املعرفة يف بريوت عام مث طبع بتحقيق خالد العك و

 .يف أربعة جملدات
مث طبع بتحقيق حممد النمر وعثمان ضمرييه وسليمان احلرش، وصدر عن دار طيبة بالرياض 

 .يف مثانية جملدات( ه467 )عام 
 .شرح السنة -2

ه، ورتبها على وهو من أشهر مؤلفاته وأكربها، مجع فيه أحاديث كثرية، رواها بإسناد
أو  «الصحيحني»أبواب كتب احلديث اجلوامع، ويعقب احلديث بذكر من أخرجه إن كان يف 

                                 
ومقدمة . لعفاف عبدالغفور «البغوي ومنهجه يف التفسري»: كتاب: لالستزاده عن منهجه يراجع(   )

 . يف طبعيت بريوت والرياض اليت سأشري إليهما قريبًا. «تفسريه» حتقيق
 (.46 /  )جمموع الفتاوى (   )
 (. 69/ )معجم املطبوعات العربية : يراجع(   )
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 .( )أحدمها، مع شرح مشكله وذكر األحكام املتعلقة به
وقد طبع بتحقيق شعيب األرناؤوط وزهري الشاويش، وصدر عن املكتب اإلسالمي يف 

 .ًا مع فهارسهوما بعدها يف ستة عشر جملد( ه76  )بريوت عام 
 .املصابيح -3

 .وسيأيت احلديث عنه بالتفصيل يف الفصل الثاين من هذا الباب
 .األنوار يف مشائل النيب املختار -4

 .رتبه على واحد ومئة باب على طريقة احملدثني فروى أحاديثه باإلسناد
ن دار مث ع. وقد طبع بتحقيق إبراهيم اليعقويب، وصدر عن مكتبة دار الضياء يف بريوت

 (.ه7 4 )املكتيب يف دمشق عام 
 (.ه467 )كما قام باحثان بتحقيقه لنيل درجة املاجستري يف جامعة أم القرى عام 

 .التهذيب يف الفقه -5
قال عنه ابن قاضي . وهو من الكتب املعتمدة يف الفقه الشافعي، ونسبه إليه كل من ترجم له

 .( )«غالبًاوهو تصنيف متني حمرر، عاٍر عن األدلة »: شهبة
 .(4() )«هو تأليف حمرر، مهذب، جمرد عن األدلة غالبًا»: وقال حاجي خليفة
وقد طبع بتحقيق عادل . وجود نسخ خطية له يف دمشق والقاهرة (6)وذكر بروكلمان

يف مثانية ( ه4 4 )عبداملوجود وعلي معوض، وصدر عن دار الكتب العلمية يف بريوت عام 
 .جملدات

 .وفاته
                                 

لعمر بادحدح وأصله رسالة ماجستري من  «املدخل إىل شرح السنة»: لالستزادة عن الكتاب ينظر(   )
 . جامعة أم القرى

 (. 4 / )عية طبقات الشاف(   )
 (.9 6/ )كشف الظنون (   )
 .لصالح الشرع «اإلمام البغوي وأثره يف الفقه اإلسالمي»: للمزيد عن الكتاب ينظر(  4)
 (44 /5)تاريخ األدب العريب (  6)
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رمحه اهلل رمحة . (ه5 6)يف شوال سنة ست عشرة ومخس مئة  ( )ْرو الرُّْوذتويف يف َم
 .واسعة

                                 
 .تقدم التعريف هبا يف أول ترمجته(   )



 

 

 

 

 الفصل الثانـي

 «صابيحامل»التعريف بكتاب 
 :وفيه مخسة مباحث

  .عنوانه: املبحث األول
 .إمجااًلموضوعه ومشتمالته : املبحث الثاين
 .ترتيبه: املبحث الثالث

وموقف كتابه إىل صحاح وحسان، حاديث أتقسيم اصطالح البغوي يف : الرابع املبحث
 .العلماء من ذلك

 .مكانة الكتاب وعناية العلماء به: املبحث اخلامس
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 الفصل الثاين
 «مصابيحال»التعريف بكتاب 

 .عنوانه: المبحث األول
أما بعد فهذه ألفاظ »: مل يذكر املؤلف يف مقدمته امسًا لكتابه، وإمنا وصف ما حيويه فقال

صدرت عن صدر النبوة، وسنن سارت عن معدن الرسالة، وأحاديث جاءت عن سيد املرسلني 
 .( )«...وخامت النبيني، هن مصابيح الدُّجى؛ خرجت عن مشكاة التقوى

 :وهلذا وقع اختالف يسري يف تسميته وأبرز هذه التسميات ما يلي
وشراح  ( )ال سيما املتقدمون ممن ترجم للمؤلفمساه هبذا أكثر العلماء و «املصابيح» - 
 (6)«املشكاة»وشراح  (4)«مشكاة املصابيح»ومن قام خبدمته كالتربيزي يف  ( )الكتاب

 .وغريهم (5)واملصنفني يف علوم احلديث

                                 
 (.67 / )املصابيح (   )
 .تراجع مصادر ترمجته يف الفصل األول(   )
 . وغريهم( أ/ ل)، والبيضاوي (أ/ ل)، وزين العرب (7 / )كالتوربشيت (   )

وتتجلى التسمية أيضًا من خالل عناوين بعض الشروح وغريها من الكتب اليت خدمت 
املفاتيح يف »و «التلويح يف شرح املصابيح»: وال سيما تلك العناوين املسجوعة مثل «صابيحامل»

وانظر احلديث . وغريها «ناقيح يف ختريج أحاديث املصابيحكشف املناهج والت»و «شرح املصابيح
 (.  ص)عن شروح الكتاب 

 (. / ) «مشكاة املصابيح»(  4)
 (.69/ )البن حجر  «هداية الرواة إىل ختريج أحاديث املصابيح واملشكاة»ومثل 

 .وغريه( 54 / )كالطييب (  6)
، املقنع البن امللقن (44 / )، إرشاد طالب احلقائق (9 ص)البن الصالح  علوم احلديث: ينظر(  5)

 .وغريها( 66 / )، الغاية للسخاوي (79/ )
هو اصطالحه الذي انفرد به يف تقسيم أحاديث كتابه إىل  «ملصابيحا»وسبب ذكرهم لكتاب 

 (.6 ص: )ينظر. وسيأيت احلديث عن هذا املوضوع يف مبحث مستقل. صحاح وحسان



 6  «المصابيح»التعريف بكتاب 

، وإن وجد من (ه659 )بل ال أعلم من مساه بغري هذا قبل حاجي خليفة املتوىف سنة 
فإمنا هو بيان ملوضوع الكتاب ووصف حملتواه، كقول ابن كثري يف  بعضهم زيادة على هذا القدر

املختصر يف أخبار »وقوله أيضًا يف  «املصابيح يف الصحاح واحلسان»: ( )«البداية والنهاية»
 .( )«فتح املغيث»، وكذا قال السخاوي يف «املصابيح يف احلديث»: ( )«البشر

لكتاب حيث قسمها إىل صحاح وصف ألحاديث ا «يف الصحاح واحلسان»: فزيادة
. بيان ملوضوعه وأنه ُمؤلَّف يف احلديث «يف احلديث»: وزيادة. وحسان على ما بينه يف مقدمته

 .(4)بال زيادة «املصابيح»: ولذا مساه ابن كثري والسخاوي يف مواطن أخرى
 -مفيما أعل-اشتهر هبذا االسم عند املتأخرين، وأول من مساه هبذا  «مصابيح السنة» -2

 (5)«هدية العارفني»وتبعه من جاء بعده كالبغدادي يف  (6)«كشف الظنون»حاجي خليفة يف 
 .وغريهم (4)«ألعالما»والزركلي يف  (9)«البضاعة املزجاة»واجلشيت يف 

 .وهو املشتهر على ألسنة الناس اليوم. (7)وهبذا االسم ظهر يف طبعاته املتعددة
هرت عند أهل العلم املتقدمني على مدى مخسة قرون وأرى أن االحتفاظ بالتسمية اليت اشت

 .واهلل أعلم. أوىل من غريها

 .إجمالا موضوعه ومشتمالته : المبحث الثاني

                                 
( (  ) 5/ 5 .) 
( (  ) /  7.) 
( (  ) /74.) 
 (.66 / )، الغاية للسخاوي (4  / )، الباعث احلثيث ( 4 /6 )البداية والنهاية : ينظر(  4)
(6(  ) / 574.) 
(5(  ) /   .) 
 (.66ص(  )9)
(4(  ) / 67.) 
، (5  / )ل مؤلفات احلديث الشريف املطبوعة ، دلي( 69/ )معجم املطبوعات العربية : ينظر(  7)

 (.497/ )املعجم املصنف ملؤلفات احلديث 
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عمد املؤلف يف هذا الكتاب إىل مجع األحاديث النبوية يف عموم أبواب الدين، جمردة من 
، مع احلكم ( )امعاألسانيد سوى الصحايب يف بعض األحيان، ورتبها على طريقة كتب اجلو

عليها بالصحة أو احلسن أو غري ذلك، فاشتمل على أحاديث العقائد والعبادات واملعامالت 
واآلداب والرقاق والفنت والفضائل واملناقب وغريها مما تضمنته كتب اجلوامع كما سيأيت 

 .تفصيلة يف املبحث التايل، ومل يفته سوى التفسري واملغازي
بشموله ألحاديث كل باب؛ ألنه مجع أحاديث كتب كثرية،  وامتاز عن كتب اجلوامع

فجاء وافيًا، شاماًل، سهل التناول، نافعاً للمسلم وزاداً له مع كتاب اهلل كما أراده مؤلفه، حيث 
للمنقطعني إىل العبادة، لتكون هلم بعد كتاب اهلل  -أي األحاديث-عتها مج»: ( )قال يف مقدمته

 .«هلم على ما هم فيه من الطاعة تعاىل حظًا من السنن وعونًا
 .( )حديثًا(   47) -حسب ترقيم طبعة دار املعرفة احملققة-وقد بلغت أحاديثه 

                                 
، توضيح األفكار ( 4ص)، الرسالة املستطرفة (59، 56ص)احلطة يف ذكر الصحاح الستة : ينظر(   )

( / 6.) 
 (.67 / )املصابيح (   )
، (44/ )، مرقاة املفاتيح (574 / )ن كشف الظنو: ولالستزادة ينظر. قيل يف عدد أحاديثه غري هذا(   )

 (.  / )املرعاة 
وسبب االختالف يعود يف الغالب إىل طريقة العد، فالروايات اليت يوردها املؤلف عقب بعض 
األحاديث يعتربها البعض حديثاً مستقاًل، وآخرون ال يدخلوهنا يف العدد، ورمبا كان الختالف النسخ 

 .واهلل أعلم. أثر يف ذلك أيضًا
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 .ترتيبه: المبحث الثالث
على ترتيب كتب اجلوامع من حيث العموم، فجعله يف  -كما أسلفت-رتب البغوي كتابه 

 :مثاٍن وعشرين كتابًا وهي كما أوردها
 الطهارة -     العلم -      اإلميان - 
 الزكاة -5    اجلنائز -6     الصالة -4
 الدعوات -7  فضائل القرآن -4     الصوم -9
 النكاح -      البيوع -      املناسك -6 
 احلدود -6    القصاص -4      العتق -  
 الصيد والذبائح -4     اجلهاد -9   اإلمارة والقضاء -5 
 الطب والرقى -      اللباس -6     األطعمة -7 
 الرقاق -4    اآلداب -       الرؤيا -  
  أحوال القيامة وبدء اخللق -5      الفنت -6 
 املناقب -4   الفضائل والشمائل -9 

 :ونالحظ من هذا العرض أمورًا
اقتصر يف ذكر الكتب على أصوهلا دون أن يتوسع يف التفريعات، فمثاًل كتاب الصالة  - 

ة اجلمعة والعيد واخلسوف واالستسقاء، بينما هي كتب مستقلة عند بعض أدخل حتته صال
 .املصنفني كالبخاري ومسلم

 .ترجم للكتب مبا هو معروف مشهور لدى األئمة املصنفني - 
بعد كتاب الصوم وقبل املناسك، على غري ( الدعوات)و( فضائل القرآن)جعل كتايب  - 

جعلهم أركان اإلسالم متتابعة، ولعله راعى املناسبة ماجرت عليه عادة كثري من املصنفني من 
 .بينهما وبني الصوم

 . فاته كتابا التفسري واملغازي -4

وكل كتاب من هذه الكتب قسمه إىل أبواب، ورمبا أتبع األبواب بفصل أو فصلني وهذا 
: فيقول قليل جدًا، ويترجم للباب أو الفصل بترمجة خمتصرة مشهورة، ورمبا أمهلهما من الترمجة
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، كما يف أبواب فضائل القرآن فلم يترجم لواحد منها، لكنه قليل يف هكذا مهماًل «باب»
كتابه، وبغلب عليه منهج اإلمجال واالختصار والبعد عن اإلكثار من التفريعات، فال يبوب لكل 

 .مسألة أو فرع، بل جيمع األحاديث الواردة حتت ترمجة جامعة، ولذا َقلَّت عنده األبواب
وأما ترتيبه لألحاديث يف كل باب أو فصل فإنه يورد أواًل األحاديث من الصحاح مث من 

بال توسع، وإمنا يقتصر على إيراد مجلة من األحاديث يرى أهنا تغين يف هذا الباب أو  ( )احلسان
مجلة من األحاديث رأى مناسبة  «مشكاة املصابيح»الفصل، وهلذا استدرك عليه التربيزي يف 

 .ا، وجعل هلا فصاًل مستقاًلإيراده
وقد أثىن بعض العلماء على ترتيب البغوي؛ فقال حممد بن عتيق الغرناطي التجيـيب 

واملصابيح أحسن ترتيبًا؛ فإنه » :-ذكر طريقة ترتيب بعض كتب احلديثبعد أن -( ه545)
ه وضع دالئل األحكام على هنج يستحسنه الفقيه، ووضع الترغيب والترهيب على ما يقتضي

العلم ويرتضيه، ولو فكر أحد يف تغيري باب عن موضعه مل جيد له موضعًا أنسب مما اقتضى 
 . ( )«رأيه

ه من حيث تنوع أبوابه، وجودة مثُل َروال شك أنه مل ُي»: وقال اجلشيت بعد نقله هلذا القول
ل بأن كل وكان كتاب املصابيح كاملثل السائر القائ، يف تآليف معاصريه ترتيبه، وغزارة مادته

الصيد يف جوف الفراء، فتداولته أيدي النظار، وانثال عليه علماء األمصار، مطالعة، وقراءًة، 
 .( )«وإقراًء، وتلخيصًا، وشرحًا، وتعليقًا، فاشتهر يف األقطار كالشمس يف وسط النهار

                                 
 .سيأيت بيان مراده بالصحاح واحلسان وموقف العلماء من هذا التقسيم يف املبحث اآليت(   )
 .(64ص) «البضاعة املزجاة»، ( 96 / ) «كشف الظنون»ينظر قوله يف (   )
 (.67ص)البضاعة املزجاة (   )
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كتابه إلى صحاح حاديث أتقسيم اصطالح البغوي في : المبحث الرابع
 .اء من ذلكوموقف العلموحسان، 

هنج البغوي يف هذا الكتاب منهجًا فريدًا مل يسبق إليه، بل ومل يتبعه فيه أحد، حيث قسم 
ومن »: أحاديثه إىل صحاح وحسان؛ فإنه بعد ترمجة كل باب أو فصل يعنون بقوله

ومن »: ، وبعدما يورد ما أراد من األحاديث الصحاح يعنون بعنوان آخر بقوله«الصحاح
وقد نص على هذا املنهج يف مقدمة كتابه وبني مراده . د مجلة من األحاديثمث يور «احلسان

وجتد أحاديث كل باب منها تنقسم إىل صحاح وحسان، أعين »: بالصحاح واحلسان فقال
أبو عبداهلل حممد بن إمساعيل اجلعفي البخاري، وأبو احلسني : بالصحاح ما أخرجه الشيخان

وأعين باحلسان . أو أحدمها «جامعهما»ي رمحهما اهلل يف مسلم بن احلجاج القشريي النيسابور
ما أورده أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين، وأبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة 
الترمذي وغريمها من األئمة يف تصانيفهم رمحهم اهلل، وأكثرها صحاح بنقل العدل عن العدل، 

درجة من صحة اإلسناد، إذ أكثر األحكام ثبوهتا غري أهنا مل تبلغ غاية شرط الشيخني يف علو ال
بطريق حسن، وما كان فيها من ضعيف أو غريب أشرت إليه، وأعرضت عن ذكر ما كان 

  ( )«منكرًا أو موضوعًا
 : وقد تعرض البغوي بسبب هذا املنهج النتقاد بعض العلماء

عبارة عن هذا اصطالح ال يعرف، وليس احلسن عند أهل احلديث »: قال ابن الصالح
 .( )«ذلك، وهذه الكتب تشتمل على حسن وغري حسن

هذا اصطالح ال يعرف وال هو صحيح، فهذه الكتب فيها الصحيح »: وقال النووي
 .( )«واحلسن والضعيف واملنكر، فكيف جيعل كلها حسانًا

                                 
 (.66 / )و( 6  / )املصابيح (   )
 (.9 ص)علوم احلديث (   )
 (.   / )، التقريب مع التدريب (44 / ) إرشاد طالب احلقائق(   )
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أما تسمية البغوي يف املصابيح السنن باحلسان فتساهل؛ ألن فيها »: وقال ابن مجاعة
 .( )«واحلسان والضعاف الصحاح

، وأمحد (6)، والعراقي(4)، والبلقيين( )، وبرهان الدين األبناسي( )وانتقده أيضًا ابن كثري
 .(5)شاكر

 :ويف املقابل انتصر للبغوي مجاعة من العلماء ودافعوا عنه
ليس من العادة املشاحة يف االصطالح والتخطئة عليه مع نص »: قال التاج التربيزي

والبغوي قد نص يف . لى أن من اصطلح يف أول الكتاب فليس ببعيد عن الصواباجلمهور ع
. أراد احملدثون هبما كذا: أعين بالصحاح كذا، وباحلسان كذا، وما قال: ابتداء املصابيح بقوله

وما كان فيها : إياه خصوصاً وقد قال -يعين ابن الصالح والنووي-فال وجه لتخطئة الشيخني 
  (9)«شرت إليه، وأعرضت عما كان منكرًا أو موضوعًامن ضعيف أو غريب أ
اعتراض ابن الصالح والنووي على البغوي عجيب؛ ألن البغوي مل يقل »: وقال الزركشي

إن مراد األئمة بالصحاح كذا وباحلسان كذا، وإمنا اصطلح على هذا رعاية لالختصار، وال 
لى الصحيح واحلسن، ومل مييز بينهما مشاحة يف االصطالح، فإنه التزم بيان غري احلسن وبوب ع

الشتراك الكل يف االحتجاج يف نظر الفقيه، نعم يف السنن أحاديث صحيحة ليست يف 
 .(4)«الصحيحني، ففي إدراجه هلا يف قسم احلسن نوع مشاحة

                                 
 (.9 ص)املنهل الروي (   )
 (.4  / )اختصار علوم احلديث مع الباعث احلثيث (   )
 (.4  / )الشذا الفياح (   )
 (.   ص)حماسن االصطالح (  4)
 (.66ص)التقييد واإليضاح (  6)
 (.9 ص)ديث ، وشرحه أللفية السيوطي يف علم احل(4  / )الباعث احلثيث (  5)
، تدريب (74/ )، فتح املغيث (446/ )نكت ابن حجر على كتاب ابن الصالح : ينظر كالمه يف(  9)

 (.   / )الراوي 
 (. 4 / )النكت على مقدمة ابن الصالح (  4)
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مث إن تقسيم البغوي حديث املصابيح إىل صحاح وحسان تقسيم »: وقال الكافيجي
كان خمالفًا ملا اشتهر عندهم، فإن ذلك اصطالح، وال مشاحة يف  يستحق القبول ال الرد، وإن

 .( )«االصطالح
 .(6)، والسيوطي(4)، والسخاوي( )، وابن حجر( )ابن امللقن: وممن انتصر له أيضًا

والذي يترجح قبول هذا التقسيم على أنه اصطالح خاص بالبغوي يف كتابه هذا إذ : أقول
 .واهلل تعاىل أعلم. وقد اعتىن ببيان مراده بهال مشاحة يف االصطالح، ال سيما 

 .مكانة الكتاب وعناية العلماء به: المبحث الخامس
لدى العلماء قدميًا وحديثًا، فأقبلوا عليه وتداولوه ة مبنـزلة كبري «املصابيح»حظي كتاب 

 .بينهم، وأثنوا عليه، وشهدوا له باملنـزلة الرفيعة واملكانة العالية
وكان كتاب املصابيح أمجع كتاب صنف يف بابه، وأضبط لشوارد »: يزيقال اخلطيب الترب
 .(5)«األحاديث وأوابدها

هو كتاب مل ُيْؤَت مثُله، ومل ينسج على »: وقال زين العرب يف مقدمة شرحه للمصابيح
 .(9)«منواله، وقد صار يف مجيع األقطار كالشمس يف الرابعة من النهار

املختصرات يف األخبار النبوية، وأحسن املؤلفات اجلامعات  أمجع املصنفات»: وقال املناوي
 .(4)«كتاب املصابيح: احملمدية

 تنوع أبوابه، وجودة ترتيبه، وغزارة مادته ه من حيُثر مثُلوال شك أنه مل ُي»: وقال اجلشيت

                                 
 (.4  ص)املختصر يف علم األثر (   )
 (.79/ )املقنع (   )
 (.446/ )النكت على كتاب ابن الصالح (   )
 (.74/ )املغيث  فتح(  4)
 (.   / )تدريب الراوي (  6)
 (. / )مشكاة املصابيح (  5)
 (ب/ ل)شرح املصابيح له (  9)
 (.أ/ ل)كشف املناهج (  4)
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وكان كتاب املصابيح كاملثل السائر القائل بأن كل الصيد يف جوف الفراء، ، يف تآليف معاصريه
فتداولته أيدي النظار، وانثال عليه علماء األمصار، مطالعة، وقراءًة، وإقراًء، وتلخيصًا، وشرحًا، 

 .( )«وتعليقًا، فاشتهر يف األقطار كالشمس يف وسط النهار
 .( )وتقدم ثناء حممد بن عتيق التجيـيب على الكتاب وحسن ترتيبه وتبويبه

بًا لقبول الكتاب، ويف هذا يقول ولعل حسن قصد املؤلف ونيته الصاحلة كانت سب
، ونرى أن مؤلفه لصحة رسول الوهو كتاب مبارك، وفيه علم جم من سنن »: التوربشيت

 . ( )«القصد رزق حسن القبول
بورك له يف تصانيفه، ورزق فيها القبول التام، حلسن قصده وصدق نيته، »: وقال الذهيب

 .(4)«وتنافس العلماء يف حتصيلها

ية هذا الكتاب ويربز مكانته العلمية؛ تلك العناية اليت حظي هبا حيث أقبل ومما يؤكد أمه
 :شرحاً واختصاراً وخترجياً واستدراكاً وانتقادًا، وإليك مجلة من هذه الكتب: العلماء على خدمته

 .الشروح والحواشي وبيان الغريب: أولا 

 (.ه 65)ْهَرَوْردي أيب النجيب عبد القاهر السُّ البغوي لتلميذ. (6)املصابيح غريب  - 
 (.ه 69)بن حممد اخلاوراين  حممديب احلسن أل .(5)يف شرح املصابيح التلويح  - 
 (.ه 54)لعلم الدين أيب احلسن علي بن حممد السخاوي . (9)شرح املصابيح  - 

                                 
 (.67ص)البضاعة املزجاة (   )
 (.7 ص)ينظر (   )
 (.7 / )امليسر (   )
 (. 7/44 )سري أعالم النبالء (  4)
 (.9  /5) ربوكلمانتاريخ األدب العريب ل: نظري(  6)
 (.55 / )، إيضاح املكنون (74/ ) العارفني هدية، ( 4 / )معجم البلدان : ينظر(  5)
 (.  6 / )الفهرس الشامل للتراث : ينظر(  9)

مشكاة »هذا الشرح ضمن شروح ( 966 / ) «كشف الظنون»وذكر حاجي خليفة يف 
 !سنة ( 74)بـ «لمشكاةل»إن السخاوي تويف قبل تأليف التربيزي ، وهو خطأ ظاهر؛ ف«املصابيح
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. لعلي بن عبداهلل بن أمحد املعروف بزين العرب املصري أو النخجواين. ( )شرح املصابيح  -4
، وذكر يف مقدمته أنه شرحه مرتني قبل ذلك؛ أحدمها موسع (ه566)فرغ من تأليفه سنة 

 .واآلخر خمتصر وجاء هذا الشرح متوسطًا
وهو كتابنا هذا (. ه 55)لشهاب الدين فضل اهلل بن احلسن بن احلسني التُّوِرِبْشيت  .امليسر  -6

 .-إن شاء اهلل تعاىل-وسيأيت الكالم عنه مفصاًل 
الفرج حممد بن داود بن يوسف التربيزي، فرغ من  أليب. ( )شرح مشكالت املصابيح  -5

، وهو شرح خمتصر لبيان املشكل، شرع فيه دون مقدمة يبني فيها (ه546)تأليفه سنة 
 .منهجه

: ، وقيل(ه546)للقاضي ناصر الدين عبداهلل بن عمر البيضاوي . ( )شرح املصابيح  -9

                                 
ونص على وجود عشر نسخ ( 5  /5)، تاريخ األدب العريب (577 / ) كشف الظنون: ينظر(   )

 «شامل للتراث العريب اإلسالمي املخطوطفهرس الال»وُذِكر له يف . خطية له وذكر أماكن وجودها
(   6 / ) -باألردن ( مآب)الذي أصدرته مؤسسة آل البيت  - (احلديث النبوي وعلومه ورجاله)

 «الفهرس الشامل للتراث»سأحيل على هذا الفهرس مستقبالً باسم : ملحوظة. )مثان ومخسون نسخة
 (.طلبًا لالختصار

، (667)وعدد لوحاهتا ( ف/  96و5795)وله نسخة كاملة يف مكتبة جامعة اإلمام برقم 
( ف/65  )و( ف/7 6 )مللك فيصل للبحوث بالرياض برقم وأربع نسخ مصورة يف مركز ا

، ونسختان يف مركز البحث العلمي جبامعة أم القرى (ب/6 65-4 65)و( ب/9  6-   6)و
 (.حديث-6   )، و(حديث-947)برقم 

وقد طبع اجلزء األول من هذا الشرح وهو إىل هناية كتاب الطهارة مبطبعة حجازي مبصر عام 
 (.ه94  )

 (. 55 / )إيضاح املكنون : ينظر(   )
 .ورقة، خبط املؤلف( 74)، يف (4 49)وله نسخة خطية يف مكتبة جامعة اإلمام برقم 

، (69 /4)، طبقات الشافعية للسبكي ( 9/ )، (   / )أنوار التنـزيل لنفس املؤلف : ينظر(   )
دب العريب ، تاريخ األ(574 / )، كشف الظنون ( 9 / )طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 

 . وذكر له ست نسخ خطية وذكر أماكن وجودها( 5  /5)
= 
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اليت بني يدي ليس  ، والنسخة«حتفة األبرار»: «الظنون فكش»، وُسمِّي يف (ه 57)
مت كتاب شرح »: فيها تسمية للشرح، إال ما جاء يف آخرها من قول كاتب النسخة

 .«...املصابيح لإلمام
أحد تالميذ -لصدر الدين أيب املعايل املظفر العمري . ( )التلويح يف شرح املصابيح  -4

 .(ه544) -التوربشيت
ن حممد بن إمساعيل امللقب باألشرف أليب عبداهلل مجال الدين إمساعيل ب. ( )شرح املصابيح  -7

 (.ه6 9)الُفقاعي احلموي احلنفي 
، وفرغ منه (ه9 9)ملظهر الدين احلسني بن حممود الزيداين . ( )املفاتيح يف شرح املصابيح  -6 

 (.ه6 9)سنة 

                                 
( ه966)كتبت سنة (    9)وله نسخة كاملة يف مركز امللك فيصل للبحوث بالرياض برقم 
لوحة، (  47)، يف (ف/7 6 )ولدي صورة منها، وله نسخة أخرى مبكتبة جامعة اإلمام برقم 

وقد رجعت إليها : أقول. وبدايتها كتاب اإلميان، وفيها نقص يسري من األول (ه949)كتبت سنة 
فوجدهتا ختتلف متامًا عن نسخة مركز امللك فيصل، وليس فيها ما يدل على اسم مؤلفها إال ما صنعه 

وميكن أن تكون  «هذا آخر ما كنا شرعنا يف فوائد كتاب املصابيح»: املفهرسون، وجاء يف خامتتها
 .واهلل أعلم. بًانسخة لكتاب الفريوز آبادي اآليت قري

 .نسخة (4 ) (:4  / ) «الفهرس الشامل للتراث»وُذِكر له يف 
 (.67ص)البضاعة املزجاة : ينظر(   )
وذكر له نسخة خطية يف املكتبة ( 5  /5)، تاريخ األدب العريب ( 96 / )كشف الظنون : ينظر(   )

خطية، ثالث نسخ (:   6 / ) «الفهرس الشامل للتراث»وُذِكر له يف . البلدية يف اإلسكندرية
 (.ه969)كتبت خبط املؤلف سنة  -وهي اليت أشار إليها بروكلمان-إحداها 

وذكر له اثنيت عشرة نسخة -( 5  /5)، تاريخ األدب العريب (577 / )كشف الظنون : ينظر(   )
 . -خطية

مصورة عن تشستربيت، وهذه ( ف/ 96 )وله نسخة كاملة يف مكتبة جامعة اإلمام برقم 
وله نسخة (. حديث-   )النسخة أيضًا حمفوظة يف مركز البحث العلمي جبامعة أم القرى برقم 

، ونسختان مصورتان برقم (4 4  ، 9 4  )خطية يف مركز امللك فيصل بالرياض برقم 
= 



 26 «المصابيح»التعريف بكتاب 

 (.ه5 9)حملمد بن سعيد بن إبراهيم التربيزي، فرغ من تأليفه سنة . ( )شرح املصابيح  -  
 (.ه946)دين حممد بن املظفر اخللخايل لشمس ال. ( )التنوير  -  
 (.ه945)لفخر الدين أمحد بن احلسن بن يوسف اجلاربردي . ( )حاشية على املصابيح  -  
 (.ه965)لتقي الدين علي بن عبدالكايف السبكي . (4)ضياء املصابيح  -4 
لعز الدين يوسف بن إبراهيم األردبيلي الشافعي تويف يف حدود . (6)األزهار شرح املصابيح  -6 

 . ويقع يف ثالثة أجزاء( ه944)، وقد فرغ من تأليف بعضه هناية سنة (ه997) سنة
وقد اطلعت على مواضع منه فوجدته من أوسع شروح املصابيح وأحسنها ترتيبًا؛ حيث 
يرتب شرح كل حديث على مسائل تتناول جوانب متعددة حديثية وفقهية ولغوية وغريها، 

                                 
 «الفهرس الشامل للتراث»وُذِكر له يف (. ب/5444-5495)و( ب/7 6-94 94)
 .نسخة( 64)(: 649 / )

مصورة عن تشستربيت، وعدد لوحاهتا ( ف/ 6 6)يف مكتبة جامعة اإلمام حمفوظة برقم  له نسخة(   )
 (.ه996)لوحة، كتبت سنة (  6 )

، (  /5)، الدرر الكامنة (55/ )، والبن قاضي شهبة (666/ )طبقات الشافعية لألسنوي : ينظر(   )
 (.9  /5)، تاريخ األدب العريب (44 / )، شذرات الذهب (577 / )كشف الظنون 

مصورة عن املكتبة الوقفية حبلب، ( ف/9964،  966)وله نسخة يف مكتبة جامعة اإلمام برقم 
 «الفهرس الشامل للتراث»وُذِكر له يف (. ه 95)لوحة، كتبت سنة ( 474)وعدد لوحاهتا 

 .ست نسخ(: 646 / )
 .وذكر له نسخة واحدة يف تركيا( 547/ )الفهرس الشامل للتراث : ينظر(   )
 (.577 / )كشف الظنون : ينظر(  4)
، شذرات الذهب (577 / )، كشف الظنون (4  / )طبقات الشافعية البن قاضي شهبة : ينظر(  6)

 (.7  /4)، معجم املؤلفني (9  /5)، تاريخ األدب العريب (54 / )
، وتقع يف (ه475)، كتبت سنة (ف/66   )وله نسخة يف مكتبة جامعة اإلمام بالرياض برقم 

وله نسخة أخرى يف مركز البحث العلمي . ورقة، واملوجود منها ينتهي بنهاية كتاب املناسك( 69 )
 . لوحة، وتنتهي بكتاب الطهارة(  7)وتقع يف ( حديث-656)جبامعة أم القرى برقم 

 .مثان نسخ :(96 / ) «الفهرس الشامل للتراث»وُذِكر له يف 
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متنوعة ذكرها يف املقدمة، ومنها بعض شروح  ويكثر النقل عن األئمة من مصادر كثرية
واستهل شرحه مبقدمة يف بعض علوم . املصابيح كشرح التوربشيت وغريه فذكر مثانية شروح

 .احلديث، وبعض الفوائد الفقهية واألصولية يف باب التعارض والترجيح
ي البغدادي لغياث الدين أيب املكارم حممد بن حممد بن عبداهلل الواسط. ( )مفاتيح الرجاء  -5 

 (.ه979)املعروف بابن العاقويل 
جملد الدين أيب طاهر حممد بن يعقوب . ( )التجاريح يف فوائد متعلقة بأحاديث املصابيح  -9 

 (.ه9 4) -«القاموس»صاحب -الفريوزآبادي 
وهو شرح خمتصر مجعه من شروح . لعثمان بن حاجي حممد اهلروي. ( )شرح املصابيح  -4 

 .البيضاوي واخللخايل كما نص على ذلك يف مقدمتهاملصابيح كشرح التوربشيت و
 .تصحيح املصابيح  -7 

يف ( ه  4)لشمس الدين حممد بن حممد اجلـزري  . (4)أو التوضيح يف شرح املصابيح
 .ثالثة جملدات

 ليعقوب بن إدريس النكدي الرومي احلنفي الشهري بقرا يعقوب. (6)شرح املصابيح  -6 
 (.ه  4)

                                 
، تاريخ األدب (577 / )، وكشف الظنون (95 / )طبقات الشافعية البن قاضي شهبة : ينظر(   )

 (.5  /5)العريب 
، تاج (4  /4)، شذرات الذهب (577 / )، كشف الظنون (4 / )بصائر ذوي التمييز : ينظر(   )

 (.44/ )العروس 
. -وذكر له ثالث نسخ خطية-( 9  /5)، تاريخ األدب العريب ( 96 / )كشف الظنون : ينظر(   )

 -وهي نسخة كوبريل-، إحداها نسخ( 9) ُذِكر له (6 6 / ) «امل للتراثالفهرس الش»ويف 
 .(ه6 4)كتبت سنة 

 .لوحة(  6 )يف ( 799 )وله نسخة خطية مبكتبة جامعة اإلمام ناقصة من آخرها، ورقمها 
 (.64 / )، البدر الطالع (577 / )، كشف الظنون (5 ص)الشقائق النعمانية : ينظر(  4)
 (.69 /4)، شذرات الذهب (577 / )، كشف الظنون (46ص)ق النعمانية الشقائ: ينظر(  6)
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اللطيف بن عبدالعزيز املعروف بابن َمَلك الرومي الكرماين حملمد بن عبد. ( )شرح املصابيح  -  
 .( )«( )وهو شرح لطيف ممزوج كشرح أبيه للمشارق»: قال حاجي خليفة(. ه464)

، ألفه سنة (ه496) (6)لعالء الدين علي بن حممد الشهري مبصّنفك. (4)شرح املصابيح  -  
 .البن قرمان بقونيه( ه466)

 (.ه497)اسم بن قطلوبغا بن عبداهلل املصري احلنفي لزين الدين ق. (5)شرح املصابيح  -  
لشمس الدين أمحد بن سليمان احلنفي املعروف بابن كمال باشا . (9)شرح املصابيح  -4 

 (.ه746)

                                 
 (. 9  /5)، األعالم للزركلي ( 96 / )كشف الظنون : ينظر(   )

لوحة، وفيها ( 664)تقع يف ( 66  )وله نسخة خطية يف مركز امللك فيصل بالرياض ورقمها 
 ة أم القرى برقموله نسخة مصورة يف مركز البحث العلمي يف جامع. نقص من آخرها

(: 4 6 / ) «للتراث الفهرس الشامل»وُذِكر له يف . لوحة( 55 )، وتقع يف (حديث-575)
 .نسخة(  4)

وذكر -( 6  /5)، وتاريخ األدب العريب (94 / )وورد الشرح منسوباً ألبيه يف البدر الطالع 
 .-له مخس نسخ خطية

 . «ارق األزهارمب»، واسم الشرح للصغاين «مشارق األنوار»يعين (   )
 (.547 / )كشف الظنون : ينظر

يف جملد،  «ضياء املصابيح»: وضع الفضل بن مشس السيواسي حاشية على شرح ابن امللك، مساها(   )
ينظر . ، وحلَّ فيها املواضع املشكلة من املنت، وكتبها بإشارة مفيت عصره(ه667 )فرغ منها سنة 
 (. 96 / )كشف الظنون 

، شذرات (577 / )، كشف الظنون (47 / )، مفتاح السعادة (46ص)ئق النعمانية الشقا: ينظر(  4)
 (.479/ )، البدر الطالع (69 /4)الذهب 

 .املصادر السابقة. لقب بذلك الشتغاله بالتصنيف يف حداثة سنه، والكاف للتصغري يف لغة العجم(  6)
 (.544/ )، معجم املؤلفني ( 79/ )، فهرس الفهارس للكتاين (574 / )كشف الظنون : ينظر(  5)
 (.577 / )كشف الظنون : ينظر(  9)
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 (.ه  6 )حملمد بن عبدالرؤوف املناوي . ( )شرح املصابيح  -6 
 ألمحد بن حممد. ( )املصابيح جمالس األبرار ومسالك األخبار يف شرح مئة حديث من  -5 

 (.ه 64 )أو ( ه 64 )الرومي اآلقحصاري 
 (.ه47  )ليعقوب العفوي اجللويت . ( )املفاتيح يف شرح املصابيح  -9 

 .المختصرات: ثانياا 

 . (4)(ه 65)أبو النجيب عبدالقاهر بن عبداهلل السُّْهَرَوْردي : تلميذ البغوي اختصره  - 
( ه4 9) الشافعي ابن البارزي أبو القاسم شرف الدين بن عبدالرحيم اجلهين اختصره  - 

 .(6)«املصباح»ومساه 

 .التخـاريج: ثالثاا 

أليب عبداهلل صدر الدين حممد . (5)كشف املناهج والتناقيح يف ختريج أحاديث املصابيح  - 
 (.ه 46)شرف الدين بن إبراهيم السلمي املناوي 

                                 
ورقة، ( 66 )وُذِكر فيه َأنَّ له نسخة واحدة يف برلني يف ( 6 6 / )الفهرس الشامل للتراث : ينظر(   )

 .وفيه أن بروكلمان ذكره ونسبه جملهول
 (. 6 / )عجم املؤلفني ، م-وذكر له نسختني خطيتني-( 5  /5)تاريخ األدب العريب : ينظر(   )
ويف الفهرس الشامل للتراث . -وذكر له نسخة خطية واحدة-( 9  /5)تاريخ األدب العريب : ينظر(   )

 .ُذِكر له ثالث نسخ( 646 / )
 (.67ص)، البضاعة املزجاة (577 / )كشف الظنون : ينظر(  4)
 .يف تركيا( ه يلالل)وذكر له نسخة يف ( 646 / )الفهرس الشامل للتراث : ينظر(  6)
، املعجم املفهرس البن حجر (4/44)، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة (45/ )ذيل التقييد : ينظر(  5)

 (.9  /5)، تاريخ األدب العريب (4 /4)، شذرات الذهب ( 96 / )، كشف الظنون (75 ص)

 (.ف/64  )، (ف/ 45)، (ف/ 47)وله عدة نسخ يف مركز امللك فيصل بالرياض باألرقام 
رسالة ماجستري يف اجلامعة اإلسالمية عام  -وهو كتاب اإلميان والعلم والطهارة-وقد ُسجل أوله 

 .مصلح بن جزاء احلارثي: سجلها الطالب( ه  4 )
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للحافظ ابن حجر العسقالين . ( )هداية الرواة إىل ختريج أحاديث املصابيح واملشكاة  - 
، ويعترب تلخيصاً لكتاب املناوي السابق كما ذكر ذلك يف مقدمته، وذكر أنه يبني (ه 46)

من كونه صحيحًا أو  -يعين قسم احلسان-حال كل حديث من أحاديث الفصل الثاين 
 .ضعيفًا أو منكرًا أو موضوعًا، وما سكت عن بيانه فهو حسن

شلي وحممد مسارة ومجال الذهيب، يوسف املرع: «املصابيح»الذي قام به حمققوا  التخريج  - 
 .يف أربعة جملدات( ه469 )يف الطبعة الصادرة عن دار املعرفة سنة 

إبراهيم رمضان، يف الطبعة الصادرة عن دار القلم : «املصابيح»الذي قام به حمقق  التخريج  -4
 .يف جملدين( ه  4 )سنة 

 .تراجم الرواة: رابعاا 

أليب حممد بن حممد بن حسني الفضايل . ( )ملصابيحأمساء الصحابة والتابعني مما ذكر يف ا  - 
 (.ه999)

 .ترمجة الصحابة رواة املصابيح  - 

حملمد بن عبداهلل البخشي، . ( )أو العباب يف تراجم ما يف املصابيح من التابعني واألصحاب
 .ألفه استجابًة لطلب أيب املعايل إبراهيم باشا بن حسني باشا

 .الستدراك عليه: خامساا 

                                 
علي بن حسن احلليب، ونشرته دار ابن عفان بالقاهرة عام : طبع بتخريج الشيخ األلباين، وحتقيق(   )

 .، يف ستة جملدات(ه  4 )
 (.9  /5)تاريخ األدب العريب : ينظر(   )
 (. 9  /5)تاريخ األدب العريب : ينظر(   )

تنظر . لوحة، والثانية تقع يف جملد( 6  )وله نسختان يف دار الكتب املصرية، األوىل تقع يف 
 .( 4/ ) «امليسر»إبراهيم الناصر لرسالته يف حتقيق كتاب : مقدمة الدكتور
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 وقد (ه 94)لويل الدين أيب عبداهلل حممد بن عبداهلل اخلطيب التربيزي . ( )ملصابيحمشكاة ا ،
 (.ه9 9)فرغ من تأليفه سنة 

حباجة إىل هتذيب وإكمال، فانتهض لذلك وألف  «املصابيح»فقد رأى اخلطيب أن كتاب 
رها البغوي مثبتاً األحاديث اليت ذك، ، حاذياً حذو البغوي يف سرد الكتب واألبوابهذا الكتاب

( من احلسان: )وقوله( من الصحاح: )يف قسمي الصحاح واحلسان، إال أنه استبدل قول البغوي
نظرًا لالنتقاد الذي تعرض له البغوي بسبب هذا ( الفصل الثاين)و( الفصل األول)بـ

يعه ومن صن. ( )االصطالح، وزاد فصالً ثالثاً َذَكرَ فيه أحاديث مناسبة للباب ومل يذكرها البغوي
أيضًا ذكر صحايب احلديث حيث أغفله البغوي غالبًا، وبعزو األحاديث ملخرجيها يف الفصول 

 .( )الثالثة، واستدرك عليه بعض ما وقع فيه من السهو

                                 
، وطبع يف بومباي عام (ه69  )كثرية أقدمها يف اهلند يف كلكتا عام  طبعات «املشكاة»طبع كتاب (   )

، مث طبع (م767 )، ويف قازان بروسيا (ه67  )، ويف القاهرة (ه66  )، ويف دهلي (ه 9  )
، مث بتحقيق سعيد اللحام وصدر (ه 4  )بتحقيق الشيخ األلباين وصدر عن املكتب اإلسالمي عام 

، مث (ه7 4 )، مث بتحقيق حممد متيم وهيثم متيم ونشرته دار األرقم عام (ه  4 )عن دار الفكر عام 
تاريخ األدب العريب : ينظر. بعناية رمضان بن أمحد آل عوف( ه  4 )نشرته دار ابن حزم عام 

، املعجم (5  / )، دليل مؤلفات احلديث (4 5/ )، معجم املطبوعات العربية لسركيس (4  /5)
 (.499/ )ديث املصنف ملؤلفات احل

 (.44/ )مرقاة املفاتيح . حديثًا(   6 )ذكر القاري أن الزيادات بلغت (   )
من القبول والعناية ما مل حيصل لكثري من كتب السنة، فأقبل عليه  «مشكاة املصابيح»رزق كتاب (   )

ما  فتضاف إىل «املصابيح»مة ألصله دخيف نفس الوقت وهي العلماء وكثرت الكتب اليت خدمته، 
 :هذه الكتبأشهر ذكرته سابقًا، ومن 

 .اإلكمال يف أمساء الرجال  - أ
نفسه، ترجم فيه جلميع رجال املشكاة من الرواة وغريهم، وقد طبع مع  -التربيزي-للمؤلف 

( ه 4  )عام لمكتب اإلسالمي األوىل لطبعة اليف عدد من الطبعات، ومنها  «املشكاة»
وشرح  -يف طبعتيه-ما طبع مع شرح الطييب والطبعة اليت أخرجها رمضان آل عوف، ك

 .الكاندهلوي للمشكاة
= 
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 .الكاشف عن حقائق السنن  - ب

وهو أول شرح للمشكاة، وسيأيت ( ه 94)لشرف الدين احلسني بن عبداهلل بن حممد الطييب 
 (. 6 ص) -«امليسر»-احلديث عنه واملقارنة بينه وبني شرح التوربشيت 

 .مصباح مشكاة األنوار من صحاح حديث املختار  - ت
علي حسني البواب، . وهو خمتصر للمشكاة، وقد طبع بتحقيق د( ه744)البن الديبع الشيباين 

 .يف جملد( ه6 4 )وصدر عن دار ابن حزم عام 
 .مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح  - ث

وهو من أمجع ( ه4 6 ) للمال علي بن سلطان بن حممد اهلروي احلنفي املعروف بالقاري
يف مخسة جملدات، وطبع ( ه67  )الشروح وأمشلها، وقد طبع يف القاهرة باملطبعة امليمنية عام 

البضاعة املزجاة ملن يطالع »يف عشرة جملدات، ويف أوله كتاب  -دون تاريخ-يف باكستان 
ه املكتبة التجارية يف بعناية صدقي العطار ونشرتللشيخ حممد عبداحلليم اجلشيت، مث طبع  «املرقاة

، مث (ه  4 )يف عشرة جملدات، وهذه الطبعة نشرهتا أيضاً دار املعرفة عام ( ه  4 )مكة عام 
مجال عيتاين وصدر عن دار الكتب العلمية عام : ، مث طبع بتحقيق(ه4 4 ) عامدار الفكر 

 (.ه  4 )
 .ملعات التنقيح يف شرح مشكاة املصابيح  - ج

وهو شرح كبري، طبع منه أربعة جملدات حىت هناية ( ه 66 )لدهلوي لعبداحلق بن سيف الدين ا
 .كتاب الصالة، وصدر عن مكتبة املعارف العلمية بالهور

 .الرمحة املهداة إىل من يريد زيادة العلم على أحاديث املشكاة  - ح
، وهو عبارة عن (ه5   )أليب اخلري نور احلسن ابن العالمة النواب صديق حسن خان القنوجي 

، -كما قال-رابع أكمل به فصول املشكاة الثالثة وجعله مستقاًل على حدة ليسهل تناوله  فصل
 (.ه 6  )وقد طبع يف اهلند طبعة حجر عام 

 .تنقيح الرواة يف ختريج أحاديث املشكاة  - خ
وأكمله تلميذه شرف الدين، وهو ختريج ممزوج ( ه4   )أليب الوزير أمحد حسن الدهلوي 

 .يف ثالثة جملدات عن اجمللس العلمي بالهور يف باكستانبشرح خمتصر، وقد طبع 
 .التعليق الصبيح على مشكاة املصابيح  - د

 .يف سبعة جملدات( ه64  )، وقد طبع يف الهور عام (ه74  )حملمد بن إدريس الكاندهلوي 
= 
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 .النتقادات: سادساا 
تسعة عشر حديثًا ( ه944)استخرج احلافظ سراج الدين أبو حفص عمر بن علي القزويين 

 . «املوضوعات»وضع، اعتمادًا على ذكر ابن اجلوزي هلا يف ورماها بال «املصابيح»من 
النقد الصحيح »: للدفاع عنها يف جزء مساه( ه 95)فانربى احلافظ صالح الدين العالئي 
 .( )«ملا اعترض عليه من أحاديث املصابيح

 .( )أيضًا رسالة يف اجلواب عن هذه األحاديث( ه 46)وللحافظ ابن حجر 

                                 
 . خمتصر مشكاة املصابيح  - ذ

 . جملد واحديف( ه44  )وهو مطبوع يف بريوت عام ( ه469 )للشيخ عبدالبديع السيد صقر 
 .مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح  - ر

ومل يتمه، وقد طبع يف اهلند ( ه4 4 )أليب احلسن عبيداهلل بن حممد بن عبدالسالم املباركفوري 
 .وصدر منه تسعة جملدات واملطبوع ينتهي بنهاية هناية كتاب املناسك( ه464 )عام 

غات، وألفت حوله عدة كتب من شروح أنه ترجم لعدة ل ومن مظاهر العناية هبذا الكتاب  - ز
وغريها بغري العربية، وقد ذكر بعضها زهري الشاويش يف طبعة املكتب اإلسالمي للمشكاة 

تاريخ األدب العريب : وانظر أيضًا. «حلق على مقدمة املشكاة»حتت عنوان (  97 / )
(5/  4.) 

مث طبع بتحقيق حممود سعيد (. ه466 )عبدالرحيم القشقري عام . طبع كتاب العالئي بتحقيق د(   )
ممدوح، وذيََّله بذكر ستة عشر حديثًا حكم عليها ابن اجلوزي بالوضع وليست يف كتاب العالئي، 

وصدر عن دار اإلمام مسلم يف بريوت،  «املسعى الرجيح بتتميم النقد الصحيح»: ومسى هذا اجلزء
 (.ه6 4 )عام 

اليت صدرت عن دار املعرفة، وأيضاً يف أول يف الطبعة  «بيحاملصا»كتاب يف أول طبعت رسالة احلافظ (   )
، ويف أول بتحقيق الشيخ األلباين «مشكاة املصابيح»الطبعة اليت صدرت عن دار القلم، ويف هناية 

مرقاة »شرح الطييب للمشكاة يف الطبعة اليت حققها عبداحلميد هنداوي، ويف هناية اجمللد األول من 
 .ليت أخرجها صدقي العطاريف الطبعة ا «املفاتيح

ابن حجر عن احلافظ النقد الصريح ألجوبة »وألحد املعاصرين نقد ألجوبة ابن حجر مساه 
 .«أحاديث املصابيح



 34 «المصابيح»التعريف بكتاب 

 .تاب ومطبوعاتهمخطوطات الك: سابعاا 
نظراً ألمهية الكتاب وشهرته وإقبال املتأخرين عليه، فقد توافر العلماء وغريهم على نسخه، 

على  ( )وانتشرت نسخه يف أرجاء العامل حىت ال تكاد ختلوا منه مكتبة، وقد نص بروكلمان
خة نس(   6) ( )«الفهرس الشامل للتراث»نسخة خطية للكتاب، وُذِكر له يف ( 7 )وجود 

خطية موزعة يف مكتبات العامل، ومع القول بأنه ال يلزم أن كل رقم من هذا العدد يعين نسخة 
تامة ومنفردة عن غريها فقد يكون بعضها متممًا لآلخر أو نسخة منه وحنو ذلك، إال أن هذا 
ته العدد الكبري فضاًل عما مل يفهرس من النسخ، يعين االنتشار الواسع للكتاب بني الناس ألمهي

 .وشدة احتياجهم له
 :أما طبعات الكتاب يف عصر الطباعة فقد ظهر له عدة طبعات

 .مبطبعة بوالق بالقاهرة، يف جزءين مبجلد واحد( ه74  )طبع سنة  -
باملطبعة اخلريية مبصر، يف جزءين مبجلد واحد، وهبامشه موطأ ( ه4   )طبع سنة  -

 .مالك
 .يف جزءينطبع يف دار العلوم احلديثة بالقاهرة،  -
طبع بتحقيق يوسف املرعشلي وحممد مسارة ومجال الذهيب، وصدر عن دار املعرفة  -

 .( )يف أربعة جملدات( ه469 )ببريوت عام 
 .يف جملدين( ه  4 )طبع بتحقيق إبراهيم رمضان، وصدر عن دار القلم ببريوت عام  -
 .ضحى اخلطيب: يثهيف جملدين، وخرج أحاد( ه7 4 )طبعته دار الكتب العلمية عام  -

                                 
 (.6  /5)تاريخ األدب العريب (   )
( (  ) / 476.) 
 .وهذه هي الطبعة اليت اعتمدت اإلحالة عليها يف هذه الرسالة(   )



 

 

 

 لثانيا الباب

تي التعريف
ْ
رِبِش

ْ
و
ُّ
 بالت

 :من حيث
 .امسه ونسبه: أواًل
 .مولده ونشأته: ثانيًا
 .طلبه للعلم: ثالثًا
 .شيوخه: رابعًا

 .تالميذه: خامسًا
 .مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: سادسًا
 .عقيدته: سابعًا
 .مذهبه الفقهي: ثامنًا
 .مؤلفاته: تاسعًا
 .وفاته: عاشرًا
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 لثانيا الباب

تي التعريف
ْ
رِبِش

ْ
و
ُّ
 بالت

 .ونسبه اسمه: أولا 
كنيته أبو عبداهلل، ولقبه شهاب . هو فضل اهلل بن احلسن بن احلسني بن يوسف التُّْوِرِبْشيت

 .( )د وُيَلقَّب بتاج الدينوُيكَنى أبوه بأيب سعي. ( )الدين
بضم التاء املثناة من فوق، بعدها واو ساكنة، مث راء ) نسبة إىل ُتْوِرِبْشت: والتُّْوِرِبْشيت

  ( )(مكسورة، مث باء موحدة مكسورة، مث شني معجمة ساكنة، مث تاء مثناة من فوق
إنه من أهل : (6)، ولذا قال عنه السبكي(4)ويظهر أهنا بلدة غري مشهورة من أعمال شرياز

 .«أشار إيل عصبة من إخواين بشرياز»: وقال املؤلف يف مقدمته. شرياز

                                 
، األسئلة (4 / )، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة (47 /4)للسبكي  طبقات الشافعية: ينظر(   )

، (  9 ، 7 9 ، 574 / )و(  9 ، 55 / )، كشف الظنون ( 5ص)الفائقة البن حجر 
، معجم ( 6 /6)، األعالم للزركلي (96، 67ص)، البضاعة املزجاة (  4/ )هدية العارفني 

 (.6 5/ )املؤلفني 
 (. 96ص)، البضاعة املزجاة (   / )امليسر : ينظر(   )
طبقات »وعنه نقل ابن قاضي شهبة يف ( 47 /4) «طبقات الشافعية»هكذا ضبطها السبكي يف (   )

 (.97 / ) «لب اللباب»والسيوطي يف ( 4 / ) «الشافعية
لك هبا، وهي بكسر الشني وآخرها زاي، مدينة كبرية مشهورة، وهي قصبة فارس ودار امل: شرياز(  4)

، اللباب (46 / )معجم البلدان . اليوم أيضًا عاصمة منطقة فارس يف اجلزء اجلنويب من إيران
 (.44 ص)، بلدان اخلالفة الشرقية (   / )

 (.47 /4)طبقات الشافعية (  6)
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 .ونشأته مولده: ثانياا 
 .ومل تذكر لنا املصادر سنة والدته ( )«ولد بتوربشت ونشأ هبا»: قال اجلشيت

، يظهر ذلك من روايته عنه ونشأ يف أسرة علمية صاحلة، فقد كان ألبيه صلة بالعلم والرواية
ومن الدليل على صحة ما نريد تقريره ما أخربين به والدي أبو »: يف كتابه هذا، حيث قال

وساق إسناداً إىل النيب  «سعيد احلسن بن احلسني بن يوسف التوربشيت جزاه اهلل عنا خري اجلزاء
( ). 

على  -اللذين توفيا يف حياته- مث نراه يف خامتة كتابه هذا أيضًا جيتهد يف الدعاء لوالديه
وارحم أبوي اللذين آوياين، ولطفا يب، وعطفا عليَّ، وسهرا »: حسن تربيتهما وتأديبهما فيقول

 ( )يفَّ، وآثراين على َأْنفسهما، وأشفقا عليَّ يف حياهتما، ونظرا إيلَّ بعد وفاهتما، وَقوَّما َأَودي
ين فيك، وَدعواين إليك، وأعاذاين بك أن َأْرَتَع غري َمْرَتع، أو َأْفَزع إىل وأصلحا عوجي، وأدبا

َمْلُفوظ  َمْقُروض الرِّباط (6)خشية أن َأِشبَّ َخِلْيَع الِعذار (4)غري َمْفَزع، ومل َتَزل َتْرُجف بوادرمها
، اللهم فاجزمها عين خري ما جزيت والدًا عن ولده، وآنس وحشتهما، وارحم (5)اللِّجام

غربتهما، وكما رفعتين بربكة دعائهما عن َحِضْيض اهلوان فَأِعْد عليهما دعائي بالرمحة 
 .(9)«والرضوان

وهذا يؤكد النشأة الطيبة اليت عاشها املؤلف يف كنف والديه، وكان هلا األثر الكبري يف 
 . تكوينه الديين والعلمي

                                 
 (.96ص)البضاعة املزجاة (   )
 (.   / )امليسر (   )
 .(54 / )اللسان مادة أود . العوج: األود(   )
 (.7  / )اللسان مادة بدر . مجع باِدَرة وهي اللحمة اليت بني املنكب والعنق: الَبواِدر(  4)
 (.469 /6)اللسان مادة عذر : ينظر. هذا كناية عن االهنماك يف الغي وخلع جلباب احلياء(  6)
 .هاتان اجلملتان كسابقتهما يكنِّي هبما عن االنفالت والتحرر من القيود الشرعية(  5)

 (.9 6 /6)ومادة جلم ( 9   / )ومادة ربط (  6  / )يراجع الصحاح مادة قرض 
 .مع بعض التعديالت من النسخ اخلطية(  5  /4)امليسر (  9)
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 .طلبه للعلم: ثالثاا 
، ( )مث أخذ عن كبار علماء شرياز -كما تقدم-ابتدأ التوربشيت طلبه للعلم على يد والده 

روايته عن الشيخ  ( )علمائها، فقد ذكر يف هذا الشرحومسع من  ( )ورحل أيضًا إىل َهَمذان
وقال . شهاب الدين أيب الفضائل عبدالوهاب بن صاحل بن حممد املعزم إمام اجلامع العتيق هبمذان

 .«ومسعت بعض أهل احلديث هبمذان»: (4)يف موضع آخر من كتابه
البد أنه أخذ من ، و(6)كما أنه جاور يف مكة زمنًا، وقد أشار لذلك يف مواضع من شرحه

 .(5)وقد أشار لذلك يف كتاب األقضية من هذا الشرح علمائها، وذهب أيضاً إىل مدينة النيب 
امتثااًل  (4)استقر يف َكْرمان( ه566)إىل أنه يف آخر حياته وحتديدًا سنة  (9)وتشري املصادر

 .ألمر امللكة قتلغ تركان وهي من ملوك كرمان، حىت تويف هبا
، ومل -كما سيأيت يف مؤلفاته-باللغتني العربية والفارسية، وصنف فيهما وكان عارفًا 

يقتصر يف طلبه على احلديث، بل مجع علومًا شىت؛ فقد كان لغويًا بارعًا تشهد لذلك حتقيقاته 

                                 
 .وتقدم التعريف بشرياز قريبًا(. 96ص)البضاعة املزجاة (   )
وهي . نون، مدينة كبرية تقع وسط إقليم اجلبالبفتح اهلاء وامليم، والذال معجمة، وآخره : َهَمذان(   )

، بلدان (75 ص)، األمصار ذوات اآلثار (6 6/4)معجم البلدان : ينظر. اليوم إحدى مدن إيران
 (.57ص)، أطلس العامل (7  ص)اخلالفة الشرقية 

 (.  / )امليسر (   )
 (.66  /4)وينظر امليسر . من هذه الرسالة( 5  )ينظر شرح احلديث رقم (  4)
 (.4  ، 6  ،  4 / )ينظر امليسر (  6)
 (.457/ )امليسر (  5)
 (. 9ص)البضاعة املزجاة : ينظر(  9)
 .بكسرها وهو املستعمل عند أهلها: بفتح الكاف على األصوب، ويقال: َكْرمان(  4)

اسان، ومن اجلنوب وهو إقليم حيده من الغرب فارس، ومن الشمال املفازة اليت بني فارس وخر
 .وهو اليوم واقع ضمن إيران. ، ومن الشرق إقليم مكران(اخلليج العريب)البحر 

، ( 5 /4 )، الكواكب الدراري (4/464)، معجم البلدان ( 44/ )مشارق األنوار : ينظر
 (.57ص)، أطلس العامل (9  ص)، بلدان اخلالفة الشرقية ( 5/96)فتح الباري 
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 .وتعليقاته اللغوية، وله عناية بالفقه وأقوال األئمة، وعلم العقائد وله فيه مؤلف كما سيأيت
املؤلف تبحر يف الكالم وعلم السنن والتفسري والبالغة واألدب واعتىن وذكر اجلشيت أن 

  ( )بفقه احلديث أمت عناية حىت بلغ الغاية
مجع من أقسام العلم والفضل مامل جيمعه أحد يف عهده، وصرف عمره يف »: وقال أيضًا

 .( )«نشر العلوم

 .شيوخه: رابعاا 
 :خه، وهممل تسعفنا املصادر إال بعدد قليل جدًا من شيو

 .والده، فقد روى عنه يف كتابه هذا كما تقدم قريبًا  - 
شهاب الدين عبدالوهاب بن صاحل بن حممد املعزم أبو الفضائل إمام اجلامع العتيق   - 

 .( )هبمذان، روى عنه صحيح البخاري
، أخذ عنه الطريقة (ه  5)شهاب الدين أبو حفص السُّْهَرَوْردي، املتوىف سنة   - 

 .(4)الصوفية
روى عنه حديثًا يف كتاب القدر من . من املهذب بن حسني بن أيب غامن بن ِزينةأبو غا  -4

 .(6)هذا الشرح
روى عنه حديثاً باإلجازة يف كتاب اإلميان . أبو عبداهلل حممد بن حممد بن حممد بن غامن  -6

 .(5)من هذا الشرح

                                 
 (. 9ص)البضاعة املزجاة (   )
 (.96ص)املصدر السابق (   )
 (.44 / )، مفتاح السعادة (47 /4)طبقات الشافعية للسبكي : ينظر(   )

إمنا »: وهو حديث «ملصابيحا»وقد ساق إسناده إىل البخاري عند شرحه ألول حديث يف 
 .من طريق الُكْشميهين عن الِفَرْبري «األعمال بالنيات

 (. 4 /4)الضوء الالمع (  4)
 (. 6/ )امليسر   (6)
 .وهذا القدر ساقط من املطبوع( ب/5ل)امليسر (  5)



 41 التعريف بالتوربشتي

لعلوم، وقد دعا وال شك أنه أخذ عن كثريين غري هؤالء، فقد كان عاملاً متفنناً يف كثري من ا
واْجِز عنا أئمة اإلسالم وأعالم الطريقة خريًا، سيما من علمنا »: ملشاخيه يف آخر شرحه فقال

 . ( )«وأدبنا ونصحنا فيك، وهدانا إليك

 .تالميذه: خامساا 
 :مل أقف إال على عدد قليل ممن تتلمذ عليه أو روى عنه، وهم

 .( )ة، وتوىل املشيخة بعدهابنه جمدالدين الذي أخذ عن أبيه طريقته الصوفي- 
صاحب ( ه544)صدرالدين أبو املعايل املظفر بن حممد العمري العدوي املتوىف سنة - 

 .( )«التلويح يف شرح املصابيح»
 .(4)األمري أصيل الدين عبداهلل بن علي العدوي احملمدي- 
من  «شرح املصابيح» (6)الرشيد حممد بن أيب القاسم املقري، الذي روى الروداين-4

 .ريقهط

                                 
 (.54  /4)امليسر (   )
 (. 9ص)، البضاعة املزجاة ( 4 /4)الضوء الالمع : ينظر(   )

من هذا الفصل، فيحتمل أن  «وفاته»يأيت ذكره يف مبحث ( عبداهلل)للمؤلف ابن امسه : أقول
 .يكون هو هذا أو غريه

 (.67ص)البضاعة املزجاة : ينظر(   )
 (. 9ص)املصدر السابق : ينظر(  4)
 (. 4 ص) «صلة اخللف مبوصول السلف»يف (  6)
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وال شك أن تالميذه أكثر من هذا بكثري، فقد صرف عمره يف نشر العلوم والتدريس 
، وصار حمط األنظار ومقصد الطالبني، ولذا ( )، وتوىل املشيخة يف وقته( )والتصنيف واإلرشاد
فقد أشار إيل عصبة من »: حيث قال يف مقدمته هلذا الشرح «املصابيح»طلبوا منه شرح 
أن أشرح هلم املشكل من األحاديث اليت اشتمل عليها  -رعاهم اهلل ومحاها-إخواين بشرياز 
 .«كتاب املصابيح

 .أن يبقى يف كرمان -كما تقدم-وطلبته ملكة كرمان 
 .فعامل هبذه املكانة واملنـزلة الرفيعة، عادة ما يقصد بالطلب وتثىن عنده الركب

 .مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: سادساا 
مبكانة عالية عند العلماء، ملا متتع به من فهم دقيق وجودة يف  -رمحه اهلل-توربشيت حظي ال

فقد كان عمدة من جاء بعده من شراح  «للمصابيح»التحقيق، وال سيما يف شرحه 
ومل يكن جمرد ناقل مثل كثري من الشراح، ولذا أثىن عليه وعلى  «املشكاة»و «املصابيح»

 :شرحه هذا عدد من العلماء
 .( )«رجل حمدث فقيه من أهل شرياز، شرح املصابيح شرحًا حسنًا»: ل السبكيقا

فوصفه بالشيخ اإلمام، والقرم اهلمام،  «للمصابيح»وأثىن عليه اهلروي يف مقدمة شرحه 
مالك أزمة الفروع واألصول، ناظم ُدرر املعقول واملنقول، قدوة أرباب الشريعة، كاشف أسرار 

 .(4)ديناحلقيقة، شهاب امللة وال
 .(6)وترجم له القاري فمدحه ومدح كتابه

                                 
 (.96ص)البضاعة املزجاة : ينظر(   )
 (. 9ص)نفسه (   )
 (.47 /4)طبقات الشافعية (   )
 (.أ/ ل)شرح املصابيح له (  4)
 (.أ/ 9ل)الثمار اجلنية (  6)
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كان إماماً حمققاً يف عصره، مدققًا، »: «حدائق احلنفية»وقال فقري حممد اجلهلمي يف كتابه 
 .( )«حمدثًا، ثقة، فقيهًا، بارعًا، له تصانيف كثرية

وجل اعتمادي يف ذلك على شرح »: «التعليق الصبيح»وقال الكاندهلوي يف مقدمة 
بن حسني التوربشيت احلنفي [ بن حسن]بيح املسمى بامليسر للشيخ شهاب الدين فضل اهلل املصا

رمحه اهلل تعاىل، ولعمري إنه لشرح لطيف وتصنيف منيف، مشتمل على فوائد حسان، ومعان 
 .( )«مقصورات يف اخليام مل يطمثها إنس قبله وال جان

مامل جيمعه أحد يف عهده، وصرف مجع من أقسام العلم والفضل والكمال »: وقال اجلشيت
عمره يف نشر العلوم والتدريس والتصنيف واإلرشاد، وكان إمامًا ذكيًا، ثاقب الذهن، بارعًا، 
حمدثًا ماهرًا، بصريًا بالرجال، متبحرًا يف الكالم وعلم السنن والتفسري والبالغة واألدب، اعتىن 

العلوم، وفاق األقران، وألف ودرَّس، وعم بفقه احلديث أمت عناية حىت بلغ الغاية، وتفرغ لنشر 
 .( )«به النفع

 .عقيدته: سابعاا 
، (4)«املعتمد يف املعتقد»كانت عناية التوربشيت هبذا الباب واضحة من خالل تأليفه لكتابه 

، ومع أنين مل أقف على كتابه «مصابيحلل»ومن خالل تعليقاته على أحاديث العقائد يف شرحه 
إال أنين ميكن أن ألقي الضوء على جوانب من عقيدته من خالل أقواله  «املعتمد يف املعتقد»

 .«املصابيح»وتعليقاته على أحاديث 
فاملؤلف من حيث العموم يقرر معتقد أهل السنة واجلماعة، ويسري على منهاجهم، كما قال 

ته على سلكت سبياًل َبيِّن األعالم، واضح املنهج، كل ذلك بفضل اهلل ورمح»: يف خامتة كتابه
                                 

وذكر أن هذا (  9ص)للجشيت  «البضاعة املزجاة»والنقل منه بواسطة (. 64 ص)حدائق احلنفية (   )
 (. م765 )الكتاب طبع باألردية يف لكهنؤ عام 

 .من املقدمة( 6/ )التعليق الصبيح على مشكاة املصابيح (   )
 (.96ص)البضاعة املزجاة (   )
. كن من الوقوف عليه ومعرفة حمتواه، ومل أمت-العقيدة-هو كما يظهر من عنوانه يبحث يف هذا الباب (  4)

 (. 6ص)وينظر الكالم عليه يف مبحث مؤلفاته 
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 .( )«عبٍد مل َيَر غري الكتاب مطلبًا ومعتمدًا، ومل يعرف سوى السنة مذهبًا ومعتقدًا
والعجب يف جرأة من خيوض يف »: ويقول ناصحاً من خيوضون يف العقيدة بالظن والتخمني

هذا القول بالظن والتخمني، واحلديث الصحيح خبالف ما يشري إليه، وكان من حق اإلميان أن 
هو الصادق املصدوق يف  ن ذلك، وإن مل يبلغه احلديث على ما نقلناه فإن نيب اهلل ينتهي ع

 .( )«سائر ما خيرب به، وهو املعصوم عن العوج يف أمر الدين، غري منسوب إىل القصور والتقصري
، وثناؤه على ( )ومن ذلك تقريره ملذهب أهل السنة واجلماعة يف حكم مرتكب الكبرية

، وحماربته للبدع احملدثة يف الدين كالصالة يف (4)وتعديله هلم وذبه عنهم صحابة رسول اهلل 
وغريها، ورده على الطوائف  (5)، وقراءة القرآن باألحلان(6)املواضع املتربك هبا من قبور الصاحلني

املخالفة ألهل السنة إما بذكرهم صراحة أو اإلشارة إىل أقاويلهم عرضًا من خالل شرحه؛ 
 . وغريهم (7)، والقدرية واجلربية(4)، والرافضة(9)عتزلةوامل كاخلوارج
 :لكن ُأِخذ على املؤلف عدة مؤاخذات يف هذا الباب، ومن ذلك: أقول
اضطرب يف باب األمساء والصفات، فأثىن على مذهب السلف وقرره يف مواضع، مث  - 

 .خالفه يف مواضع أخرى
على أمساء اهلل تعاىل وصفاته،  فإن سبيل الوقوف»: فقد قال يف شرح احلديث الثاين

                                 
 (. 5  /4)امليسر (   )
( (  ) /46.) 
من هذا (  5،  5، 47)وانظر األحاديث . -وهذا القدر ساقط من املطبوع-( أ/6 ل: )ينظر(   )

 (.46ص)يف بيان املسائل العقدية  وانظر احلديث عن منهجه. البحث
 (.6   /4)يراجع شرحه لباب مناقب الصحابة وما بعده من أبواب املناقب من هذا الشرح (  4)
 (.64 / )ينظر (  6)
 (.6 6/ )ينظر (  5)
 .من هذه الرسالة(  5،  5، 47)ينظر احلديث رقم (  9)
 (.5   ، 6   /4)ينظر (  4)
 (.55، 66/ )ينظر (  7)
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وموجبات مرضاته وسخطه، واالستعداد للمعاد يف النشأة الثانية وغري ذلك من األمور اليت ال 
تقع حتت احلواس، وال تقتضيها بدائه العقول، هو التوقيف من عند اهلل بواسطة األنبياء عليهم 

 .( )«السالم
يقارهبا يف الصحة والوضوح، فإن ذلك  أحاديث السمع والبصر واليد وما»: وقال أيضًا

 .( )«حيمل على ظاهره وُيْجَرى بلفظه الذي جاء به
ورأينا املؤلف يثين على مذهب السلف ويرى أنه هو املنهج األقوم وهو األصلح واألحوط، 

 .ويظهر شكواه من َوَلع أبناء زمانه بالتأويل ونبذهم ملن يظهر مذهب السلف
: -«...إن اهلل خلق آدم مث مسح ظهره بيمينه»: ديثيف شرحه حل-ومن ذلك قوله 

وسبيل السلف يف أمثال هذا احلديث أن ميروها كما جاءت إميانًا بظاهر القول واجتنابًا عن »
ا هو األحوط ، خمافة أن يلحقهم من ذلك َدَرك، وهذ( )التعرض لباطنه بالتأويل، مع نفي الكيفية

واألصلح، ولوال الشفق على من يأىب إال التأويل مع عدم املعرفة بوجوه كالم العرب، وكثرة 
اخلوض فيما ال ُدْربة له به من علم احلديث فيدحض يف مهواة اجلهل، الكتفينا بنقل مذهب 

 .(4)«السلف
مذهب أكثر أهل العلم »: -«...رأيت ريب يف أحسن صورة»: يف شرحه حلديث-وقال 

أن ُيْؤَمن بظاهره، وال يفسر مبا تفسر به صفات  -إذا صح-من السلف يف أمثال هذا احلديث 
ما يشاء  اخللق، بل ُتْنَفى عنه الكيفية، وُيْوَكل علم باطنه إىل اهلل، فإنه سبحانه ُيِري رسوله 

إدراك حقيقته باجلد واالجتهاد، فاألوىل أال ُيَتجاوز  من وراء أستار الغيب مما ال سبيل ألحد إىل
هذا احلد، فإن اخلطب فيه جليل، واإلقدام على منـزلة اضطربت عليها أقدام الراسخني شديد، 
َوألن نرى أنفسنا أحقاء باجلهل والنقصان أزكى وأسلم من أن ننظر إليها بعني الكمال، وهذا 

ب األحوط، غري أنا يف زماننا هذا اتسع اخلرق على الراقع هو املنهج األقوم واملذه -لعمر اهلل-
                                 

( (  ) / 4.) 
( (  ) /64.) 
 .يريد نفي العلم بالكيفية(   )
(4(  ) /5 .) 
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إْذ طارت ُنَعَرة اخلالف يف رؤوس أكثر أبناء الزمان، ومحلتهم داعية الفنت املستكنة يف نفوسهم 
على اخلوض يف هذه الغمرة، حىت لو ُذكر هلم مذهب السلف سارعوا إليه بالطعن، وقابلوه 

عن التأويل لغموض املراد ولقصورهم يف علم البالغة، أفضى باإلنكار واالستكبار، وإذا عجزوا 
هبم ذلك إىل التكذيب على وجه الرد واإلنكار، حىت صار العدول عن التأويل يف هذا الزمان 
مظنة للتهمة يف العقائد، وذريعة للمضلني إىل توهني السنن، فأدت بنا هذه القضية إىل سلوك 

 .( )«يف القسم الذي جند للتأويل فيه مساغًاهذا املسلك الوعر، واختيار التأويل 

وهلذا رأينا املؤلف وقع يف تأويل بعض الصفات رغم تأييده ملذهب السلف وميله إليه، ومن 
 :ذلك
كل ذلك ألفاظ استعريت »: قال «...يد اهلل مألى ال تغيضها نفقة»: تأويله حلديث -

 .( )«، وكمال السعة، والنهاية يف اجلود وبسط اليد بالعطاءلفضل الغىن
 .( )وتأويله لصفة الغضب باالنتقام -
بوقوع التوبة عند اهلل بأحسن  «...هلل أشد فرحًا»وتأويله لصفة الفرح يف حديث  -
 .(4)موقع
 .(6)وتأويله لصفة الضحك بالقبول والرضا -

 .(5)ن التأويالت اليت ختالف منهج السلفوغري ذلك م

عدم قبوله أخبار اآلحاد يف العقيدة خمالفًا بذلك منهج مجهور : ومما أخذ على املؤلف - 

                                 
( (  ) / 67.) 
 (. 64/ ) «...يبسط يده بالليل»: ومثله تأويله حلديث(. 64/ (  ) )
( (  ) / 4 .) 
(4(  ) /64 .) 
(6(  ) /495.) 
 (.46ص)منهج املؤلف يف بيان املسائل العقدية  سيأيت مزيد بيان عند الكالم عن(  5)
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. ( )«أمساء اهلل تعاىل إمنا تؤخذ عن النقل املتواتر»: العلماء واحملققني من أهل العلم، ومن أقواله
وال جيوز أن يقطع يف هذه املسألة ». ( )«آلحادوهذا احلديث وإن كان حسناً فإنه من مجلة ا»

 .( )«مبثل هذا احلديث ألنه من مجلة اآلحاد
سلوكه مسلك التصوف؛ فقد أخذ الطريقة الصوفية عن شيخه : ومما أخذ على املؤلف - 

، وظهرت نزعة التصوف على شرحه لبعض أحاديث -كما تقدم-شهاب الدين السُّْهَرَوْردي 
 .(4)«املصابيح»

أنه مل يكن على مذهب الغالة، بل كان يرد على غالة الصوفية، كقوله يف الرد على من  إال
ولقد وجدت يف املتأخرين زمانًا ومنـزلة ممن »: زعم أن األولياء يرون اهلل تعاىل يف الدنيا قال

أفضى به جهله بأصول الدين وعلوم الشريعة إىل القول بإثبات رؤية اهلل تعاىل لألولياء وخواص 
فإن مل تكن تراه فإنه »: املؤمنني يف هذه الدار الفانية؛ من يظن أن له متمسكًا يف قوله 

... ، وهذا قول زائغ ومذهب باطل لعدم التوقيف يف جوازه، وداللة النص على خالفه(6)«يراك
 .(5)«...جهله بوجوه كالم العربوهذا املتوهم الذي دحض يف بوله أتته احملنة من قبل 

ذهب »: كما أنه يرد على املتصوفة ما يرى أنه خمالف للكتاب والسنة، ومن ذلك قوله
، حىت قال (أنا)طائفة من أهل العلم وفرقة من الصوفية إىل كراهية إخبار الرجل عن نفسه بقوله 

لقائل إىل أن إبليس إمنا مل تزل مشؤومة على أصحاهبا، وأشار هذا ا( أنا)كلمة : بعض الصوفية
، وليس األمر على ما قدر، بل الذي نقض عليه أمره هو النظر إىل نفسه باخلريية، (أنا)لعن لقوله 

                                 
 .من هذه الرسالة، ويراجع ما علقته هناك على كالم املؤلف( 59)ينظر شرح احلديث (   )
 (.56/ )ينظر امليسر (   )
 (96/ )ينظر امليسر (   )
 (.7 6، 4 6، 454/ )، ( 5/ : )ينظر مثاًل(  4)
، ومسلم (66)البخاري يف اإلميان، باب سؤال جربيل . متفق عليه من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه(  6)

 (.6 -7ح 7 / ... )يف اإلميان، باب بيان اإلميان واإلسالم واإلحسان
 .   من حديث عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه( 4ح 9 / )وأخرجه مسلم 

 (7 / )امليسر (  5)



 41 التعريف بالتوربشتي

وحنن ال ننكر إصابة الصوفية يف دقائق علومهم وإشاراهتم يف التربي عن الدعاوى الوجودية، 
تعلقت بأحواهلم دون ما فيه من إن الذي أشاروا إليه هبذا القول راجع إىل معاين : ولكنا نقول

التعلق بالقول، كيف وقد ناقض قوهلم هذا نصوصًا كثرية، وهم أشد الناس فرارًا عن مجيع ما 
 . ( )إىل آخر قوله «...خيالف الكتاب والسنة

وهذه الكلمة األخرية تشري إىل أن الصوفية الذين يعنيهم املؤلف ويكثر من ذكرهم واإلشادة 
هم أولئك الزهاد العباد املتبعون للكتاب والسنة، البعيدون عن الغلو  هبم والثناء عليهم

واالحنراف، وهلذا رأيناه يقرر أمورًا ال توافق ما عليه كثري من املتصوفة الضالل، كتقريره النهي 
 -كما تقدم يف أول هذا املبحث-عن الصالة يف مقابر الصاحلني، وعن قراءة القرآن باألحلان 

 . أعلمواهلل. وغري ذلك

 .مذهبه الفقهي: ثامناا 
، قال احلافظ ابن ( )«طبقات الشافعية»هو حنفي املذهب، وقد انُتِقد السبكي يف ذكره يف 

ذكر يل القاضي عالء الدين ابن خطيب الناصرية قاضي حلب »: «األسئلة الفائقة»حجر يف 
على ما يدل أنه حنفي  أنه وقف يف أثناء شرحه «طبقات الشافعية»منكرًا على التاج إيراده يف 

 . ( ).ها.«املذهب
... بل هو خالف الواقع، وهو حنفي»: وقال الكشمريي متعقبًا قول من زعم أنه شافعي

 .(4)«!وإمنا توهم من توهم لذكره يف طبقات الشافعية، وكونه حمدثًا
تابه ، وذكره يف ك(6)«التوربشيت من أئمتنا»: «مرقاة املفاتيح»وقال املال علي القاري يف 

، وجزم ( )«حدائق احلنفية»، وذكره اجلهلمي يف (5)«الثمار اجلنية يف أمساء احلنفية»
                                 

 .( 44/ )امليسر (   )
 (.4 / ) «بقات الشافعيةط»وتبعه ابن قاضي شهبة فذكره أيضًا يف (. 47 /4(  ) )
 (. 5ص(  ) )
 (. 5 ،  / )فيض الباري (  4)
 (.6/456)وينظر (. 76 / (  )6)
 (.أ/ 9ل(  )5)
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 .( )بأنه حنفي «التعليق الصبيح»الكاندهلوي يف 
ما يدل على أنه حنفي املذهب؛ ومن ذلك  «املصابيح»وقد ورد يف أثناء شرحه لـ

ساقاة واملزارعة يف شرحه حلديث اقتصاره على نقل ما يؤيد مذهب أيب حنيفة، كقوله يف باب امل
على أن يعتملوها من  إىل يهود خيرب خنل خيرب وأرضهادفع  رسول اهلل أن »: ابن عمر
وقد قال بظاهر هذا احلديث مجهور العلماء فأثبتوا املساقاة، ومل ير أبو »: قال «...أمواهلم

وقصدنا إيراد تأويل احلديث  -:إىل أن قال-... عليه عقد املساقاة صحيحًا اهلل ةحنيفة رمح
 .( )«عنده، وتركنا ما سوى ذلك من الدالئل، فلها كتب مفردة

ومن ذلك أيضًا دفاعه عن أيب حنيفة رمحه اهلل وانتصاره ملذهبه يف بعض املواضع كمسألة 
اء إىل مشروعيته وخالفهم أبو حنيفة فأىب اإلشعار؛ اإلشعار باهلدي حيث ذهب مجاهري العلم

قد صادفت بعض علماء احلديث يشدد يف النكري على من يأباه، حىت أفضت به و»: قال املؤلف
يف قبول سنته، ويغفر اهلل هلذا الفرح مبا  مقالته إىل الطعن فيه، واالدعاء بأنه عاند رسول اهلل 

يناضلون،  اد، وهم هلل يكدحون وعن سنة النيب عنده، كيف سوغ الطعن يف أئمة االجته
 .(4)إىل آخر كالمه يف الدفاع عنه «...فأىن يظن هبم ذلك؟

: كذلك انتصر ملذهب أيب حنيفة يف مسأله جواز نكاح احملرم، وقال يف خامتة تقريره
ولسنا نسعى يف نصرة املذهب، والقيام حبكم العصبية، بل جنتهد يف نفي التضاد عن سنن »
ما أمكننا، فإن التوفيق بني املختلف أحق وأوىل من أن يرد أحدمها باآلخر، والذي  رسول ال

وهذا النص واضح جدًا يف انتسابه ملذهب أيب . (6)«ذكرنا من أحسن ما يتوصل به إىل ذلك
 .حنيفة

ويف مسألة اإلسهام للفرس والفارس دافع عن أيب حنيفة ممن يعرِّض به أنه يترك العمل 

                                 
 (. 9ص) «البضاعة املزجاة»بواسطة ( 64 ص(  ) )
 .من املقدمة( 6/ (  ) )
 (.965/ )امليسر (   )
 (.6 5/ )سر املي(  4)
 .وهذا القدر ساقط من املطبوع( ب/7  ل)امليسر (  6)
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وكان غري هذا القول أوىل هبم عفا اهلل عنهم، ومىت »: مع صحته مبا اقتضاه رأيه فقال باحلديث
 .وغريها من املواضع ( )«...ترك أبو حنيفة السنة الثابتة عنده بالقياس

وأعوذ »: ومع هذا فكان ينبذ التعصب كما تقدم يف بعض قوله قريبًا، وقال يف موضع آخر
 . ( )«إىل عصبية، واهلل حسيـيب على ذلكباهلل أن أنصر عصبية، أو أدعوا 

فمن محله على العصبية اليت ابتلي هبا القاصرون من أهل املذاهب فاهلل بيين »: وقال أيضًا
 .( )«وبينه، وهو حسيب ونعم احلسيب

 .مؤلفاته: تاسعاا 
، ولعلها (4)يظهر أن املؤلف قد ترك مؤلفات كثرية كما أشار بعض من ترجم له كاجلهلمي

واقعة التتار أوجبت »: وقال السبكي (6)«فيض الباري»أو تلفت يف فتنة التتار كما يف فقدت 
 .(5)«عدم املعرفة حباله

 :ومما وقفت عليه من تصانيفه ما يلي
 . األربعني  - 

                                 
 (.6 7/ )امليسر (   )
 (.5  / )امليسر (   )
 (.66 / )امليسر (   )
 (. 9ص) «البضاعة املزجاة»بواسطة ( 64 ص(  )4)
ت لو وجد: قال ابن دقيق العيد رمحه اهلل»: ونسب القول البن دقيق العيد، ونص عبارته(  / (  )6)

  .ها.«تصانيف هذا الفاضل لنفعت األمة جدًا، ولكنها تلفت يف فتنة التتار
قد توقفت عند نسبة هذه العبارة البن دقيق العيد، وسألت بعض األفاضل ممن له عناية : أقول

أظن قد »: علق بقوله( 96ص) «البضاعة املزجاة»بتراثه، فاستبعد ذلك، مث رأيت الشيخ اجلشيت يف 
 .ها.«تاج الدين السبكي: لميذه الشيخ حممد بدر عامل املريهتي، والصحيح مكانهسها يف ضبطه ت

ليس هذا الكالم للسبكي، فقد نقلت كالمه قريبًا، إال أن يكون الكشمريي استفاده من : أقول
 .واهلل أعلم. السبكي فعرب عنه

 (.47 /4)طبقات الشافعية (  5)



 51 التعريف بالتوربشتي

 .( )«الضوء الالمع»ذكره السخاوي يف 
 . حتفة السالكني  -2

األوىل : ث قواعدهي على ثالو»: ذكره حاجي خليفة وذكر أنه باللغة الفارسية وقال
وذكر . ( )«يف االعتقادات، والثانية يف املعامالت، والثالثة يف األخالق واآلداب

 .أنه يف التصوف ( )البغدادي
 . حتفة املرشدين يف اختصار حتفة السالكني  -3

 .(4)وهو اختصار لكتابه السابق وبالفارسية أيضًا
 . مطلب الناسك يف علم املناسك  -4

رتبه على أربعني بابًا، وسلك فيه مسلك احلديث ال » :ذكره حاجي خليفة وقال
املسالك يف »وذكره اجلهلمي باسم . (9)، وعمر كحالة(5)وذكره البغدادي. (6)«الفقه

 .أنه باللغة العربية (7)وذكر الزركلي .«يف أربعني بابًا»: وقال (4)«علم املناسك
 «املصابيح»من شرحه لـوقد أشار املؤلف إىل كتابه هذا وأحال عليه يف عدة مواضع 

 .(6 )ومساه يف بعضها بامسه كاماًل كما أوردته
                                 

( (  ) / 46.) 
 (.55 / )كشف الظنون (   )
 (.  4/ )هدية العارفني (   )
 (.6 5/ )، معجم املؤلفني (  4/ )، هدية العارفني ( 9 ، 55 / )كشف الظنون : ينظر(  4)
 .«املناسك»باسم (   4 / )وذكره يف موضع آخر (. 7 9 / )كشف الظنون (  6)
 (.  4/ )هدية العارفني (  5)
 (.6 5/ )معجم املؤلفني (  9)
 (. 9) «البضاعة املزجاة»بواسطة ( 64 ص)حدائق احلنفية (  4)
 (. 6 /6)األعالم (  7)
 «مطلب الناسك»واقتصر يف مواضع على اجلزء األول من االسم (.  44/ )، (47/ )امليسر (  6 )

 (. أ/   ل)و( 567/ )كما يف 
 .«كتاب املناسك»(: 546، 566/ )ومساه يف 

= 
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 . املعتمد يف املعتقد  -5

وذكره . ( )«ذكره حسني الواعظ يف حتفة الصلوات»: ذكره حاجي خليفة وقال
 .(4)، وكحالة( )، والزركلي( )البغدادي

، برقم وله نسخة خطية يف املكتبة اآلصفية حبيدر آباد باهلند، باللغة الفارسية
 .ومل يتيسر يل الوقوف عليه. أنه طبع يف اهلند (5)وذكر اجلشيت. (6)(74  )

  .امليسر يف شرح املصابيح  -5

 .وهو كتابنا هذا وسيأيت احلديث عنه

هذا ما تيسر الوقوف عليه من تصانيفه، وقد ذكر يف خامتة هذا الشرح عزمه على تأليف 
ر األجل، فأنا متطلع وراء ذلك إىل اإلتيان ولئن صدق األمل، واستأخ»: تفسري للقرآن فقال

 .ومل أقف على من ذكره. (9)«...مبثله يف بيان كتاب اهلل العزيز

 .وفاته: عاشراا 
كما أرخه ابنه عبداهلل يف ( ه 55)اخُتِلف يف حتديد سنة وفاته، والصواب أنه تويف سنة 

 :قول ناسخها (4)(ب)آخر النسخة اليت خبط أبيه املصنف؛ فقد جاء يف آخر النسخة 
 : خبط ولده ما صورته -قدس اهلل روحه-ُوِجد يف آخر الكتاب الذي خبط املصنف »

                                 
 .«م املناسكفلرياجع كتابنا الذي أفردناه لعل»: قال( أ/   ل)ويف 

 (.  9 / )كشف الظنون (   )
 (.  4/ )هدية العارفني (   )
 (. 6 /6)األعالم (   )
 (.6 5/ )معجم املؤلفني (  4)
 (.666/ )فهرس املكتبة اآلصفية (  6)
 (. 9ص)البضاعة املزجاة (  5)
 (. 5  /4)امليسر (  9)
 .منقولة عن النسخة اليت خبط املصنف -(   ص)كما سيأيت يف وصفها قريبًا -هذه النسخة (  4)
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َمضى موالنا الوالد، قطب العهد، نعمان الزمان، شيخ اإلسالم، شهاب احلق والدين، أبو 
يف الثلث األخري من ليلة السبت،  -قدس اهلل روحه إىل رضوان اهلل وغفرانه-عبداهلل، فضل اهلل 

مصنف هذا  -رضي اهلل عنه-الثالث عشر من رمضان، سنة إحدى وستني وست مئة، وهو 
 . الكتاب وكاتبه

 .ها.«ُعبيده وابنه عبداهلل َأمَّنه اهلل من الفزع األكرب: وحمرر هذا التاريخ
؛ حيث ذكر أنه ( )«الثمار اجلنية»وهذا التأريخ لوفاته يوافق ما ذكره القاري يف : أقول

 . ان سنة إحدى وستني وست مئةتويف يف رمض
حيث نقل  ( )«شد اإلزار»ويوافق ما ذكره املؤرخ حممد القزويين يف تعليقاته على كتاب 

 . سنة إحدى وستني وست مئة ( )عن فصيح اخلوايف أنه تويف يف كرمان
، (6)والبغدادي، -(4)يف بعض املواضع-حاجي خليفة : ومشى على هذا التاريخ

 .(9)، والزركلي(5)واجلهلمي
أظن هذا الشيخ مات يف حدود الستني والست »: ؛ قال السبكي(ه556)تويف سنة : وقيل

 . (6 )، وطاش كربي زاده(7)وتبعه ابن قاضي شهبة. (4)«مئة

                                 
 (.أ/ 9ل(  ) )
وذكر أن (  9ص) «البضاعة املزجاة»بواسطة ( 76 ص)شد اإلزار يف حط أوزار عن زوار املزار (   )

 .(ه64  )طبع يف طهران عام  «شد اإلزار»
 (.7 ص)تقدم التعريف هبا (   )
(4  )( / 9 7 ، 4  .) 
 (.  4/ )هدية العارفني (  6)
 .( 9ص) «البضاعة املزجاة»بواسطة ( 64 ص)حدائق احلنفية (  5)
 (. 6 /6)األعالم (  9)
 (.47 /4)طبقات الشافعية (  4)
 (.4 / )طبقات الشافعية (  7)
 (.47 / )مفتاح السعادة (  6 )
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هذا قاله السبكي على سبيل الظن وهو مل ُيبعد يف ظنه، لكن حتديد سنة وفاته هو ما : أقول
 .سبق

، وقد َبَنى ( )متعقباً كالم اخلوايف السابقشيت اجل صوبهوهذا ، (ه555)سنة  تويف بعد: وقيل
 . ( )(ه555) سنة «امليسر»قوله هذا على ما ذكره أكثر من مرة من أن التُّْوِرِبْشيت أمت تأليف 

وهذا التأريخ لتأليف الكتاب الذي بىن عليه رأيه غري صحيح، بل الصواب أنه أمته : أقول
ا هو ظاهر يف هناية مجيع النسخ اخلطية اليت وقفت عليها، ويظهر أنه وقع كم (ه556)سنة 
تصحيف يف قراءة العبارة الواردة يف هناية املخطوط حيث جاء  -أو عند من نقل هو عنه-عنده 
، من يوم اجلمعة النهارأجزاء  وقع الفراغ من إنشاء هذا الكتاب يف آخر جزء من»: فيها

 (.ستة)إىل ( سنة)فتصحفت كلمة  .ها.«وست مئةالسادس من صفر، سنة ستني 
ومل يذكر ما يؤيد رأيه غري هذا، مث هو خمالف ملا تقدم عن ابن املؤلف وهو أقرب الناس إليه 

 .وأعلمهم به، فحدد وفاة أبيه بالسنة والشهر واليوم والساعة
د وهناك أقوال أخرى بعيدة من الصواب أذكرها للعلم؛ فقد ذكر حاجي خليفة يف أح

، ويف موضع آخر ذكر (4)، وأخذ هبذا التاريخ عمر كحالة(ه566)أنه تويف سنة  ( )املواضع
وهذه أقوال يبطلها ما قيده التُّْوِرِبْشيت نفسه يف تأرخيه . (ه564)أنه تويف سنة  (6)حاجي خليفة
 .«امليسر»لتأليف كتابه 

                                 
وايف هو للجشيت وليس للقزويين؛ فقد وضعه اجلشيت وهذا التعقب على اخل(.  9ص)البضاعة املزجاة (   )

(  9ص)بني هاللني كعادته عندما يريد أن يضيف شيئًا، وقد ذكر هذا الرأي أيضًا يف موضع آخر 
ومل يأت بعد خرب عنه واملظنون أنه »: قال( ه555)حيث أنه بعد أن ذكر أن املؤلف أمت امليسر سنة 

 .«مات بعد ذلك
 (. 9،  9، 67ص)املصدر السابق (   )
 (.577 / )كشف الظنون (   )
 (.6 5/ )معجم املؤلفني (  4)
 (. 9 / )كشف الظنون (  6)
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و مبين على ما يف ، فه( )«أنه كان يف حدود اخلمسني وست مئة» :وأما قول ابن حجر
بداللة ما قبله من الكالم، والذي ذكره السبكي كما للسبكي  «الكربىالشافعية طبقات »

 .فوهم احلافظ يف نقل التاريخ «الستني والست مئةيف حدود »: تقدم خيالف هذا، حيث قال
 ، يف(ه 55)واخلالصة أن التُّْوِرِبْشيت تويف ليلة السبت الثالث عشر، من رمضان، سنة 

 .كرمان

                                 
 (. 5ص)األسئلة الفائقة (   )
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 الفصل األول
 دراسة عامة عن الكتاب

 .عنوانه: المبحث األول
، وقد نص على هذه التسمية يف «رـسََّيامُل»العنوان الذي اختاره املؤلف هلذا الكتاب هو 

ل اهلل يف إنشاء هذا َبوإْذ قد علمُت وحتققُت بالعون والتيسري من ِق»: آخر الكتاب فقال
وغريهم أن  (4)وعمر كحالة ( )واجلشيت ( )وذكر حاجي خليفة. ( )«؛ َوَسْمُته بامُلَيسَّـرالكتاب

 .املؤلف مساه هبذا االسم
، وكذا قال «بامليسر شرح املصابيح املسمى»: وجاء على ُطرَّة نسخة تشستربيت ما لفظه

 .(5)والكاندهلوي (6)اجلهلمي
، فإنه امليسر ملن يريد ه معناهمساه امليسر فطابق امُسو»: وأثىن اجلشيت على هذه التسمية فقال

 .(9)«...بذاك فهم معاين احلديث وفقهه ومعارفه ومغزاه
ومثله  «امليسر يف شرح املصابيح»باسم  (4)وذكره حاجي خليفة يف موضع آخر

 . (6 )والزركلي (7)لبغداديا
                                 

 (. 5 /4)امليسر (   )
 (.574 / )كشف الظنون (   )
 (. 9، 67ص)البضاعة املزجاة (   )
 (.6 5/ )معجم املؤلفني (  4)
 (. 9ص) «البضاعة املزجاة»اسطة بو( 64 ص)حدائق احلنفية (  6)
 .من املقدمة( 6/ )التعليق الصبيح (  5)
 (. 9ص)البضاعة املزجاة (  9)
 (7 7 / )كشف الظنون (  4)
 (.  4/ )هدية العارفني (  7)
 (. 6 /6)األعالم (  6 )
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من باب التعريف مل ترد يف تسمية املؤلف، وهي هنا  «يف شرح املصابيح»زيادة : أقول
؛ فاملؤلف مل يشرح كل أحاديث أيضًا ٌزوَُّجوفيها َتووصف حمتواه،  مبضمون الكتاب

ه وإمنا اقتصر على شرح بعض األحاديث اليت يرى أهنا مشكلة، وجاء يف مقدمت «املصابيح»
أن أشرح هلم املشكل من  -رعاهم اهلل ومحاها-أشار علي عصبة من إخواين بشرياز »: قوُله

 .، وهذا هو واقع الكتاب( )«...األحاديث اليت اشتمل عليها كتاب املصابيح
وهو ما ُأْثِبت على ُطرَّة نسخة  ( )«شرح املصابيح»ومثل هذا تسمية البعض له باسم 

مام ونسخة املكتبة املتوكلية بصنعاء، بل إن هذه التسمية مكتبة األسد ونسخة جامعة اإل
أصبحت أكثر شهرة من االسم الذي وضعه املؤلف، حىت إن بعض الذين ذكرو االسم الذي 

، كما جاء «شرح املصابيح املسمى بامليسر»: وضعه املؤلف قدموا هذه التسمية عليه، فقالوا
 .-كما تقدم-هلوي على نسخة تشستربيت وما ذكره اجلهلمي والكاند

وال شك أن التسمية اليت اختارها املؤلف لكتابه جيب تقدميها على غريها، وال بأس بعد 
مع ما فيها من  - للداللة على مضمون الكتاب «يف شرح املصابيح»ذلك من إضافة مجلة 
الذي لكن ألهنا ُكِتبت على ُغُلفِ النسخ اخلطية إما لوحدها أو مع االسم   -التوسع كما قدمت

شرح »قال التُّْوِرِبْشيت يف : وضعه املؤلف، ولشهرهتا عند العلماء قدميًا وحديثًا؛ فيقولون
، فلعل النسخة ( )، أو يذكرون شرحه ضمن شروح املصابيحأو قال شارح املصابيح، «املصابيح

 .واهلل أعلم. اليت كتبها املؤلف وردت هذه اجلملة على غالفها
امليسر يف »: ذه اجلملة هلذه األسباب، فيكون عنوان الكتابفأرى أنه ال بأس بإضافة ه

 .«شرح املصابيح
                                 

 (.7 / )امليسر (   )
 (.5  / )، أجبد العلوم ( 4 ص)، صلة اخللف (64/  )فتح الباري : ينظر(   )
، فتح الباري ( 5ص)، األسئلة الفائقة (47 /4)طبقات الشافعية للسبكي : ينظر باإلضافة ملا سبق(   )

 (.ب/ ل)، شرح املصابيح للهروي (44،   /6)، (9  /4)
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 .إثبات نسبته للمؤلف: المبحث الثاني
 :ال شك يف نسبة هذا الشرح للتوربشيت، ومل ينازع يف هذا أحد، ومما يدل على ذلك أمور

ذكره ، وبعضهم «املصابيح»أن الذين ترمجوا للمؤلف ذكروا أن له كتابًا يف شرح  - 
 .-كما تقدم يف املبحث السابق- «امليسر»بامسه 
 .( )رواية الروداين هلذا الكتاب بسنده إىل املؤلف - 
وقع »: ُأثِبت اسم املؤلف على ُغُلف النسخ اخلطية، وجاء يف آخر نسخة مكتبة األسد - 

 فضل اهلل بن [الدين]الفراغ من إنشاء هذا الكتاب، وهو للشيخ اإلمام احملدث شهاب 
 . «...التُّْوِرِبْشيت

ويف آخرنسخة معهد البريوين بأوزبكستان نقل ناسخها من نسخة األصل كالمًا البن 
 .( )املصنف يف تقييد وفاة أبيه

وغريها  «املشكاة»شروح و «املصابيح»النقول الكثرية املبثوثة يف عدد من شروح  -4
تطابق متامًا ما جاء يف هذا الشرح، من الكتب، واليت ُنِقَلت عن هذا الشرح وُعِزيت له، وهي 
 .( )فيها من هذا الشرح بتةثوسيأيت ذكر هذه الكتب مع اإلشارة إىل عدد من النقول امل

يف علم  مطلب الناسك»: عزو املؤلف يف عدة مواضع من هذا الشرح إىل كتابه اآلخر -6
 .(4)كما تقدم «املناسك

، فاألمر األول -رمحه اهلل-ح للتوربشيت كل هذه األمور جمتمعة تثبت صحة نسبة هذا الشر
، واألمر الثالث والرابع واخلامس تثبت «املصابيح»والثاين يثبتان أن للتوربشيت كتابًا يف شرح 

 .ما سبق، وتضيف عليه أن هذا الشرح الذي بني أيدينا هو ذلك الكتاب الذي نسب للتوربشيت

 .ب تأليفهاسبأ: المبحث الثالث
                                 

 (. 4 ص)صلة اخللف مبوصول السلف (   )
 (. 6ص)ينظر نص كالمه يف مبحث وفاته (   )
 .(54ص) من هذا الفصل «مكانته»مبحث ضمن  «أثره على غريه»ينظر (   )
 (.66ص)من الباب السابق  «مؤلفاته»يراجع مبحث (  4)
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 :ته أسباب تأليفه هلذا الشرح، وهيذكر املؤلف يف مقدم
 .أن مجاعة من إخوانه بشرياز أشاروا عليه بذلك - 
حىت »: ما رآه من حاجة أهل ذلك الزمان ملثل هذا الشرح، وعرب عن هذا بقوله - 

تفكرت فيما آل إليه أمر هذا الزمان من قبض علم احلديث بقبض محلته وحفاظه، وقلة اهتمام 
 .«ضبط ألفاظهالناس بكشف معانيه، و

مث إين »: ويف هذا يقول ( )«املصابيح»ما رآه من اهتمام أهل تلك الديار بكتاب  - 
صادفت مهم أهل هذه الديار ال تتعدى يف طلب احلديث عن أحاديث هذا الكتاب، ورأيتهم مل 

فيها ألفاظًا كثرية حمرَّفة عن جهة قصدها، وكان يتقنوا حفظها، ومل حيسنوا وعيها، ووجدت 
ندي طرف من العلم هبا، واملعرفة بوجوهها، فأىب حق الدِّين وواجب النصيحة إال كشفها ع

 .«وبياهنا
: -كما يقول املؤلف-؛ ألنه -الذي تعلقت به مهم أولئك- «املصابيح»أمهية كتاب  -4

من كتب احلديث اليت هي دواوين اإلسالم، املنبئة عن السنن واألحكام، الفارقة بني ع ِمُج»
واحلرام، الواردة يف فضائل األعمال، والدالة على نفائس األحوال، الداعية إىل طريق  احلالل

 .«اخلري وسبيل الصواب، اهلادية إىل مكارم األخالق وحماسن اآلداب
وكتاب »: وقال أيضًا .«من سنن الرسول  مٌّوهو كتاب مبارك، وفيه علم َج»: مث قال

 .«ع الكلم يفتقر يف البيان إىل سائر أنواع علم احلديثاملصابيح ملا فيه من أمهات السنن وجوام

 .موضوعه: المبحث الرابع
فموضوعات الكتابني واحدة من حيث  «املصابيح»جاء هذا الشرح خدمة لكتاب 

                                 
ديدهنا،  -صابيحيعين امل-اختذت األعاجم قراءته »(: 67ص) «البضاعة املزجاة»قال اجلشيت يف (   )

 .«وظنوا أن من قرأه بإمعان فقد وصل إىل درجة احملدثني
 ومن الناس فرقة ادعت احلديث،»(:  4ص) «معيد النعم ومبيد النقم»ومثله قول السبكي يف 

 «مصابيح البغوي»للصاغاين، فإن ترفعت إىل  «مشارق األنوار»فكان قصارى أمرها النظر يف 
، حاشية الشيخ (5 / )تدريب الراوي : وينظر .« درجة احملدثنيظنت أهنا هبذا القدر تصل إىل

 (.64ص)عبدالفتاح أبو غدة على الرفع والتكميل 
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، إال أن الشارح هنا مل يأت ( )«املصابيح»، وقد سبق احلديث عن موضوعات كتاب العموم
ا أنه مل يستوعب شرح كل حديث تناوله، وإمنا بالشرح، كم «املصابيح»على كل أحاديث 

، فهو مثاًل يهتم حبل اإلشكال يف ( )ى فيه إشكااًل على طالب العلمرأ شرح من األحاديث ما
معاين ألفاظ احلديث، وجيتهد يف بيان املعىن املراد من احلديث عند االشتباه، ويعتين كثرياً باجلمع 

 املقابل ال يتوسع بذكر اخلالفات الفقهية واملسائل بني األحاديث اليت ظاهرها التعارض، ويف
 .املستنبطة من األحاديث

وباجلملة فمنهجه قائم على اإلجياز واالختصار، هذا يف األعم األغلب، وقد خيرج عن ذلك 
رأيت أن أقتصر من ذلك على ما ال »: ملعىن يراه، وقد أشار إىل هذا املنهج يف مقدمته، فقال

متون األلفاظ ومبانيها، وأن أكتفي من البيان مبا يفتح الغلق عن يسع الطالب جهله، 
متنكبًا عن التعسف يف مذاهب اإلسهاب ومعانيها،  ويستكشف مبقدار الضرورة عن مباحثها

واالشتطاط، وأن ال أتعرض يف األحكام حملال النـزاع ومواضع االستدالل إال إذا دعت احلاجة 
، ألن أكثر الناس ال َحظَّ هلم ض واإلحالة عن كالم الرسول إليه يف بيان احلديث ونفي التناق

 .( )«...فيه
 .وسيأيت يف املباحث اآلتية ما ُيَجلِّي منهجه يف هذا الشرح

                                 
 (.9 ص)ينظر (   )
 (.6 ، 7 / )مقدمة املؤلف : ينظر(   )
 (.  / )امليسر (   )
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 .تـهمكان :المبحث الخامس
 :تتجلى مكانة هذا الشرح من عدة جوانب، أبرزها

 .ثناء العلماء عليه: أولا 
 .( )«حسنًا شرحًاالبغوي شرح مصابيح »: قال السبكي
كثري الفرائد، شرح املصابيح يف األحاديث شرحًا جيدًا، عظيم الفوائد، »: وقال القاري

 .( )«، وله فيه أحباث دقيقة( )وبلغين أنه أول شراحه
 (.4)«من كبار احلفاظ»: وقال الكشمريي
 .(6)«وهو من أحسن شروح مصابيح السنة للبغوي»: وقال اجلهلمي

عمري إنه لشرح لطيف، وتصنيف منيف، مشتمل على فوائد ول»: وقال الكاندهلوي
 .(5)«وال جانقبله حسان، ومعان مقصورات يف اخليام مل يطمثها إنس 

سلك فيه أحسن املسالك، حيث مجع بني املنهجني، منهج الرواية، ومنهج »: وقال اجلشيت
 . (9)«الدراية

يريد بذاك فهم معاين احلديث وفقهه  ؛ فإنه امليسر ملنطابق امسه معناهفمساه امليسر، »: وقال
ومعارفه ومغزاه، فمن طالعه أيقن مبا كان يتمتع به من علم راسخ يف التحقيق، ودقة النظر، 
وكمال القدرة والتدقيق، وقد بذل غاية وسعه يف استخراج فقه احلديث وأسراره، وبيان حمامله، 

معانيها اللغوية حىت فاق القدماء، ودرك غاياته، وشرح املعاين بعبارات وجيزة، مع استكمال 
واحلق أنه أتى فيه مبا يدهش العقول، وينعش النفوس، قلَّ من يساويه ويدانيه ممن أتوا بعده، فقد 

                                 
 (.47 /4)طبقات الشافعية (   )
 .يف شرحه التوربشيت أن هناك من سبق(   ص) «املصابيح»عن شروح تبني عند احلديث (   )
 (.أ/ 9ل)الثمار اجلنية (   )
 (. 5 / )ينظر حاشية البدر الساري إىل فيض الباري مع فيض الباري (  4)
 .( 9ص) «البضاعة املزجاة»بواسطة ( 64 ص)حدائق احلنفية (  6)
 (.من املقدمة -6/ )لصبيح التعليق ا(  5)
 (.96ص)البضاعة املزجاة (  9)
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 .حذوا حذوه واعترفوا بأنه قدوهتم يف هذا الباب
وكفى ملعرفة مسو مقامه هذا الكتاب اجلليل، العدمي النظري، الذي هو أثر خالد يذكرنا مبا 

 .( )«ع به من العظمة يف فقه احلديث ومعارفهمتت

 .أثره على غيره: ثانياا 
مشكاة »و «املصابيح»مما يربز مكانة هذا الشرح أنه صار عمدًة ملن جاء بعده ممن شرح 

كما ظهر أثره أيضاً على عدد . موارده الرئيسةمن بأنه يف مقدمته صرح بعضهم بل ، «املصابيح
 . من شروح كتب السنة األخرى

 :وهذه مجلة من الكتب اليت نقلت عنه وأفادت منه
 :«املصابيح»شروح  - 
ينقل عن التُّْوِرِبْشيت بالنص يف كثري من . شرح املصابيح، للقاضي ناصر الدين البيضاوي  - أ

 .( )األحيان دون اإلشارة إليه، ورمبا اختصر قوله أو تصرف فيه تصرفًا يسريًا
نقل منه يف عدد من . ين احلسني بن حممود الزيدايناملفاتيح يف شرح املصابيح، ملظهر الد  - ب

 .( )املواضع
على أن  (4)نص يف املقدمة. األزهار شرح املصابيح، لعز الدين يوسف بن إبراهيم األردبيلي  - ت

 .شرح التُّْوِرِبْشيت أحد مصادره
 .على أنه أحد مصادره (6)نص يف املقدمة. شرح املصابيح، لعثمان اهلروي  - ث

                                 
 (. 9ص)املصدر السابق (   )
 .وغريها( أ/59 ل)، (ب/56 ل)، (ب/69 ل)، (ب/45 ل)، (ب/ 4 ل)، (أ/6  ل: )ينظر(   )

 .وغريها( ب/94 ل)، (ب/55 ل)، (ب/ 5 ل: )ينظر(   )
 (.أ/ ل(  )4)
 (.ب/ ل(  )6)
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 .( )نقل منه كثريًا. بن ملك الروميشرح املصابيح، ال  - ج

 :«مشكاة املصابيح»شروح  -2
على أنه أحد مصادره، وأنه يرمز  ( )نص يف املقدمة. الكاشف عن حقائق السنن، للطيـيب  - أ

وقد نقلت بعض تعقباته يف هذا . ونقوالته منه كثرية جدًا، ويتعقبه أحيانًا( تو)له بـ 
 .( )البحث

بواسطة شرح الطيـيب، إذ مل يكن  (4)نقل منه كثريًا. القاريمرقاة املفاتيح، للمال علي   - ب
 .(6)«الثمار اجلنية»عنده شرح التُّْوِرِبْشيت، كما ذكر ذلك يف كتابه 

 .(5)نقل منه يف عدة مواضع. ملعات التنقيح يف شرح مشكاة املصابيح، لعبداحلق الدهلوي  - ت

 .(9)أشعة اللمعات يف شرح املشكاة، له أيضًا  - ث
نقل منه يف بعض . ة يف ختريج أحاديث املشكاة، أليب الوزير أمحد الدهلويتنقيح الروا  - ج

 .(4)املواضع
على أنه أهم مصادره،  (7)نص يف مقدمته. التعليق الصبيح، حملمد بن إدريس الكاندهلوي  - ح

بل أحياناً ينقل . «...يف ذلك على شرح املصابيح املسمى بامليسر اعتمادي وجلُّ»: فقال
                                 

 .وغريها( ب/65 ل)، (أ/44 ل)، (أ/7  ل)، (أ/7  ل)، (ب/67 ل)، (ب/64 ل: )ينظر(   )
( (  ) / 57.) 
 .من هذه الرسالة( 494،  96، 5 4ص: )ينظر(   )
 (.7 4،   4، 469،  4 ،    ،    ،  6 ، 74 ،    /7: )ينظر مثاًل(  4)
 (. 9ص)البضاعة املزجاة : وينظر(. أ/ 9ل(  )6)
 .وغريها( 46 ، 57 ، 69 ، 74 / : )ينظر(  5)
 (. 9ص) «البضاعة املزجاة»اجلشيت يف : هذا الكتاب بالفارسية، ذكره، وذكر أنه ينقل عن املؤلف (  9)

 (.76،   / : )ينظر(  4)
 (.من املقدمة -6/ (  )7)
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وال سيما يف تقومي نص  ( )وقد استفدت منه وأحلت عليه. بتمامه كالمه على احلديث
 .املؤلف حينما تشكل قراءته من النسخ اخلطية

 .( )نقل منه كثريًا. مرعاة املفاتيح، أليب احلسن عبيداهلل املباركفوري  - خ

 :كتب الشروح األخرى -3
اكتفى باإلشارة إىل نقل منه يف عدد من املواضع، ورمبا . فتح الباري، البن حجر العسقالين  - أ

 .( )آرائه واختياراته
 .(4)عمدة القاري، للعيين  - ب
 .(6)إرشاد الساري، للقسطالين  - ت
 .(5)مكمل إكمال اإلكمال، للسنوسي  - ث
 .(9)زهر الرىب، للسيوطي  - ج
 .(4)نقل منه كثريًا.فيض القدير، للمناوي  - ح
 .(7)ة مواضعنقل منه يف عد. شرح الزرقاين على موطأ مالك، حملمد بن عبدالباقي الزرقاين  - خ

                                 
 .من هذا البحث( 4 4، 697، 444، 54 ص: )ينظر(   )
، (455،   4،  7 ،  6 ،    ،    ، 65 ، 64 ، 6/49)، (4 4، 4/464: )ينظر مثاًل(   )

(5/ 75 ، 74.) 
، (57 ،    ،    ،  4 ، 6  ،    ، 47،  9، 44، 7 / )، (7 6، 5  / : )ينظر(   )

( / 96 ، 4  ،695) ،(4/  4 ، 66) ،(6/ 5 ، 5) ،(5/4) ،(7/6  ) ،( 6/ 64 ،
  6 ،6 6 ،6 6) ،(  /6  ، 4  ،6  ) ،(  / 69) ،(  / 9  ،4 6 ،4  .) 

 .وغريها( 44 /  )، (   /5)، ( 6/7)، (49 / : )ينظر(  4)
 .وغريها( 47 /4)، ( 6 / )، (6 4/ : )ينظر(  6)
 .وغريها( 4/665)، (74 ، 9  ، 6  /9: )ينظر(  5)
 (. 9 ، 69 /4)، (  / : )ينظر(  9)
 (.   4/4)، ( 6  /4)، (6  ، 77/ : )ينظر مثاًل(  4)
 .وغريها(  4/46)، (57 ،    / )، ( 9 ، 64 / : )ينظر(  7)
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 .( )حاشية السندي على سنن النسائي، أليب احلسن نور الدين السندي  - د
 .( )سبل السالم، للصنعاين  - ذ
 .( )نقل منه يف مواضع كثرية. عون املعبود يف شرح سنن أيب داود، للعظيم آبادي  - ر
 .(4)بذل اجملهود يف حلِّ أيب داود، للسهارنفوري  - ز
 .(6)نقل منه يف مواضع كثرية. ركفوريحتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي، للمبا  - س

 :كتب أخرى -4
 .(5)املصنوع يف معرفة احلديث املوضوع، لعلي القاري  - أ
 .(9)كشف اخلفاء، للعجلوين  - ب
 .(4)خزانة األدب، للبغدادي  - ت
 .(7)تيسري العزيز احلميد، لسليمان بن عبداهلل بن عبدالوهاب  - ث
 .(6 )فتح اجمليد، لعبدالرمحن بن حسن  - ج
 .(  )وسيروح املعاين، لألل  - ح

                                 
 (.4/79)، (55 ،  5 /9)، (59/ : )ينظر(   )
 (.94 /4: )ينظر(   )
 (.6  /4)، (47 ، 96/ )، (64 / : )ينظر مثاًل(   )
 (.4  /  : )ينظر(  4)
 (. 4 ، 4  ، 77، 49، 6 /4: )ينظر مثاًل(  6)
 (.54 ص: )ينظر(  5)
 (67 / : )ينظر(  9)
 (.6 4/  : )ينظر(  4)
 (. 9 ، 96 ص: )ينظر(  7)
 (.446/ : )ينظر(  6 )
 (. 6 /  )، (64 /7: )ينظر(    )
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 المبحث األول

 منهـــج املؤلـف
 .نهجه إمجاالً م: أوالً 

وأقصد بذلك الطريقة اليت سار عليها املؤلف يف شرحه لألحاديث بوجه عام دون الدخول 
 .يف التفاصيل

 :واحلديث عن هذا املنهج يتناول النقاط التالية

 :طريقته يف شرح األحاديث - 
كما يذكر  «ومن كتاب اآلداب»: يذكر أواًل الكتاب املراد شرحه فيقول مثاًل - أ

 .«ومن باب األسامي من الصحاح»: قسم فيقول مثاًلالباب وال
بعد ذلك يورد طرف احلديث منسوبًا لصحابيه، مثال ذلك قوله يف احلديث األول  - ب

ومن باب األسامي من الصحاح حديث جابر رضي اهلل عنه أن »: من هذا البحث
مه وقد يذكر احلديث بتما «احلديث...مسوا بامسي وال تكنوا بكنييت»: قال النيب 

 .( )إذا كان قصريًا
 .( )وقد يكتفي بذكر جزء من وسطه أو آخره إذا تعلق به الشرح

، -وهذا قليل-ورمبا يشرح احلديث بذكر لفظة منه دون أن يشري إىل أنه حديث 
 .( )فيظن القارئ أن هذه اللفظة تابعة للحديث السابق وليس كذلك

أن يستوعبه بالشرح، فال  يبدأ بعد ذلك بشرح ما يراه مشكاًل من احلديث، دون - ت
يشرح كل لفظة وال يتناول كل مسألة، وقد أشار إىل هذا املنهج يف مقدمته حيث 

رأيت أن أقتصر من ذلك على ما ال يسع الطالب جهله، وأن أكتفي من البيان »: قال

                                 
 (.  ، 7، 4، 6)ينظر مثاًل احلديث (   )
 (. 9 ، 57 ، 54 ، 4 )ينظر مثاًل احلديث (   )
 (.9، 5)ينظر احلديث (   )
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 متون األلفاظ ومبانيها، ويستكشف مبقدار الضرورة عن مباحثهامبا يفتح الغلق عن 
تنكبًا عن التعسف يف مذاهب اإلسهاب واالشتطاط، وأن ال أتعرض يف مومعانيها، 

األحكام حملال النـزاع ومواضع االستدالل إال إذا دعت احلاجة إليه يف بيان احلديث 
، ألن أكثر الناس ال َحظَّ هلم ونفي التناقض واإلحالة عن كالم الرسول 

 .( )«...فيه
 ( )فظة واحدة كما يف حديث ابن مسعودوهلذا فقد يكتفي يف شرح احلديث ببيان ل

وهكذا فالغالب على شرحه اإلجياز  «تأطروهم»حيث بني فقط معىن قوله 
واالختصار، إال أنه قد خيرج عن هذا املنهج أحيانًا فيتناول بعض القضايا بشيء من 

، وكذا يف شرحه حلديث ( )والتكين بكنيته البسط؛ كمسألة التسمي باسم النيب 
: وحديث (4)«...يغبطهم النبيون والشهداء بادًا ليسوا بأنبياء وال شهداءإن هلل ع»
 .(5)وغريها (6)«تدور رحى اإلسالم خلمس وثالثني»

حاديث املشكلة يف نظره واليت حتتاج مل يشرح كل أحاديث املصابيح، وإمنا توقف عند األ - 
 .(9)إىل توضيح وبيان

أكثر يف شرحه من االستدالل باآليات القرآنية واألحاديث النبوية، واالستشهادات الشعرية  - 
 .والنثرية

: تطرق لكثري من القضايا واملسائل احلديثية واللغوية وغريها إال أنه ركز على جانبني مها -4
 . خمتلف احلديث، فقد أوالمها عناية خاصة شرح الغريب، وتأويل

                                 
 (.  / )امليسر (   )
 .من هذه الرسالة( 45)رقم (   )
 (. )ينظر احلديث رقم (   )
 (.65)ينظر احلديث رقم (  4)
 (.   )ينظر احلديث رقم (  6)
 (.64 ، 6  ،  )ينظر األحاديث (  5)
 (. 5ص) «موضوعه»راجع مبحث (  9)
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 يلً ـمنهجه تفص: ثانيًا 
 :تخريجه لألحاديث-1

اعتىن املؤلف بذكر الصحايب راوي احلديث، حيث إن البغوي يغفله كثريًا، أما عزو 
األحاديث إىل من أخرجها من أصحاب املصنفات فلم يعنت به، إال أنه قد يعزو بعض 

 :ت، أو بعض األلفاظ، وال سيما عند دواعي احلاجة، ومن ذلكاألحاديث، أو بعض الروايا
إذا وقع اختالف يف بعض ألفاظ احلديث وترجح له أحد األلفاظ، فإنه يشري إىل من أخرج  -

خنع أ»: حيث رجح رواية ( )الرواية الراجحة، مثاله ما ذكره يف شرحه حلديث أيب هريرة
 .ن مسلمًا قد أخرجهامث ذكر أ «أخىن األمساء»: على رواية «األمساء

أو خيرجه بعض أصحاب املصادر بلفظ فيه اختالف يف بعض ألفاظه، فيشري املؤلف لتلك  -
يف قصة  ( )اللفظة ويعزوها ملخرجها مث يوجه تلك اللفظة، كما وقع يف حديث أيب هريرة

أشار املؤلف وهو يشرح لفظة ف «وكان أول من سيب السوائب»: عمرو بن ُلَحّي وفيه
 (.السيوب)مث وجه كلمة  «وكان أول من سيب السيوب»: لرواية مسلم( بالسوائ)
أو يقع يف بعض املصادر زيادة على احلديث بذكر سببه أو تفسريه أو غري ذلك فيعزو  -

فقد عزاه ملسلم حيث ورد عنده  ( )لصاحب الزيادة، كما يف حديث أيب سعيد اخلدري
 .ذكر سبب للحديث املشروح وهو حديث أيب هريرة

وفيه  (4)أو يبني تصحيفًا وقع يف بعض املصادر كما يف حديث عياض بن محار اجملاشعي -
وقد وجدت بعض أهل العلم من رواة كتاب مسلم قيده يف »: حيث قال «فيدعوه ُخْبزة»

 .«وما أراه إال مصحفًا... نسخته املسموعة عليه بكسر اخلاء والراء املهملة

                                 
 (.46 ، 5  ،    ، 64 ، 77، 97، 67، 66: )وينظر أيضًا(.  )رقم (   )
 (. 7)وينظر (. 65 )رقم (   )
 (.6  ،  7، 6 )وينظر (. 5 )رقم (   )
 (.46 )وينظر (. 9 )رقم (  4)
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يوشك »: ( )به الرواية، كما يف حديث ثوبانأو ليضبط لفظة يف احلديث كما وردت  -
والرواية يف اآلكلة باملد »: قال «ىل قصعتهاإأن تداعى عليكم كما تداعى اآلكلة  األمم

على نعت الفئة أو اجلماعة أو حنوذلك، كذا روي لنا عن كتاب أيب داود وهذا احلديث من 
 .«أفراده

ل كالم صاحب املصدر يف احلكم على احلديث أو بعض رواته كما يف حديث أمساء أو لينق -
واحلديث فيه كالم، رواه الترمذي بإسناد له عن هاشم بن »: حيث قال ( )بنت ُعَميس

عامة ما يرويه ال يتابع عليه، وقد ذكر : سعيد الكويف، وقد ذكره ابن عدي يف كتابه وقال
 .«ليس بالقوي الترمذي بعد احلديث أن إسناده

 :بيانه لدرجة األحاديث-2
مل يلتزم املؤلف بيان درجة األحاديث، لكنه من حيث العموم اقتفى أثر البغوي يف تقسيم 

مث إنه قد حيكم على بعض أحاديث . -كما تقدم-إىل صحاح وحسان  «املصابيح»أحاديث 
 .احلسان أو بعض األحاديث اليت يوردها ضمن الشرح وذلك قليل يف شرحه

 : ومن بيانه لدرجات األحاديث قوله
فإنه حديث » (6)«ويف احلديث الصحيح»، (4)«وهو مرسل»، ( )«حلديث مرسلا»
 .(4)«هذا احلديث ال يقاوم أحاديث النهي يف السند» (9)«واحلديث فيه كالم» (5)«صحيح

                                 
 (. 7)، وينظر (5  )رقم (   )
 (.94)رقم (   )
 (.96)حديث رقم (   )
 (. 9)حديث رقم (  4)
 (.64 )ضمن شرح احلديث رقم (  6)
 (.69 )ضمن شرح احلديث رقم (  5)
 (.94)حديث (  9)
 (. )ضمن شرحه للحديث (  4)
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بن ونقل عن ا. ( )«إسناده ليس بالقوي»وقد ينقل عن غريه؛ كما نقل عن الترمذي قوله 
 .( )«عامة ما يرويه ال يتابع عليه»: -عن أحد الرواة-عدي قوله 

 :وبيان أحوالهمتعريفه باألعالم -3
عرَّف املؤلف ببعض األعالم الواردين يف اإلسناد أو املنت من الصحابة وغريهم بعبارات 

 :موجزة وكلمات مقتضبة ختتلف حبسب مقصوده من الترمجة ومن ذلك
مل  وكان أبو جحيفة يف زمان النيب »: ْيَفة السُّوائي حيث قالتعريفه بَوْهب أيب ُجَح - أ

أنه مل يأكل  «املعارف»يبلغ احللم، وهو معدود من صغار الصحابة، وقد ذكر يف كتاب 
ملء بطنه حىت فارق الدنيا، كان إذا تعشى ال يتغدى وإذا تغدى ال يتعشى رضي اهلل 

 .«عنه
رجاًل  مسع رسول اهلل »: حلديثوقد ذكر املؤلف هذه الترمجة عند شرحه 

ففسر الرجل بأنه َوْهب أبو ُجَحْيفة السُّوائي، مث أورد هذه الترمجة املناسبة  ( )«…يتجشأ
 .ملا دل عليه احلديث من معىن

ف الكعيب، وهو عمرو هذا هو ابن ُلَحي بن َقَمَعة بن ِخْنِد»: وعرَّف بعمرو بن ُلَحي فقال - ب
أول من سنَّ عبادة األصنام مبكة وسيب هلا السوائب، محلهم على التقرب إليها بتسييب 

  .«السوائب

رأيت عمرو بن ُلَحي جير ُقْصَبه يف »: ذكر هذه الترمجة عند شرحه لقول النيب 
: ناسبة بينهما، وقد أشار هلا املؤلف يف آخر شرحه للحديث فقالفتأمل امل (4)«...النار
لعله كوشف من سائر ما كان يعاقب به يف النار جَبرِّ ُقْصبه يف النار؛ ألنه استخرج من »

 .«باطنه بدعة جرَّ هبا اجَلِرْيرة إىل قومه

                                 
 (94)حديث (   )
 (.94)حديث (   )
 (.74)رقم (   )
 (.65 )حديث رقم (  4)
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سالم، وكان كان أمية ثقفيًا، وكان ممن ترهَّب قبل اإل»: وقال عن ُأَميَّة بن أيب الصلت - ت
حريصاً على استعالم أخبار النيب املوعود به من العرب مصدقاً خبروجه، فلما أخرب بأنه من 

كنت أرجو أن يكون من قومي وكان يشري إىل نفسه، : أهل احلرم وأنه من قريش قال
منعه احلسد عن اإلميان به ومل يلبث أن مات، وكان قبل َمْعِنّيًا  فلما بلغه خروج النيب 

 .( )«يستنشد شعره حلقائق ُمكاِشفًا بالعجائب ُيْشِعر بذلك شعره وهلذا كان النيب با
َقْنُطوراء كانت جارية إلبراهيم عليه السالم، انتشر منها أمة من »: ونقل عن اخلطايب قوله - ث

 .( )«الترك
وحني شرح احلديث األول ذكر أنواع الكىن وأشار لكىن بعض الصحابة وسبب تكنيتهم  - ج

 .كر أبا عمري بن أيب طلحة، وأبا هريرة، وأنس بن مالكهبا؛ فذ
 .( )«عامة ما يرويه ال يتابع عليه»: ونقل عن ابن عدي قوله عن هاشم بن سعيد الكويف - ح
 .(4)«عكرمة بن وهب مل يذكره أحد يف الصحابة»: وقال - خ
 :ومن هذا الباب أيضًا بيانه للمبهم - د

هو َوْهب أبو ُجَحْيفة »: تجشأي فمن ذلك قوله يف الرجل الذي مسعه النيب  -
 .(6)«السوائي

قد اختلف »: «هنيئًا لك اجلنة»: وقال يف املرأة اليت قالت لعثمان بن مظعون ملا تويف -
هي أم : هي أم السائب، ومنهم من قال: أهل النقل يف تلك املرأة، فمنهم من قال

 .(5)«هي أم العالء األنصارية: خارجة، ومنهم من قال

                                 
 (.  )ينظر شرح احلديث رقم (   )
 (.6  )ينظر شرح احلديث رقم (   )
 (.94)ينظر شرح احلديث رقم (   )
 (.96)ينظر شرح احلديث (  4)
 (.74)ينظر شرح احلديث رقم (  6)
 (.66 )ينظر شرح احلديث رقم (  5)
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جيل من : ُخْوز»: قال ( )«ال تقوم الساعة حىت تقاتلوا ُخْوزًا وَكْرمان»: ويف حديث -
والذي يدل ... وقد ذهب بعض املتقدمني إىل أهنم الدَّْيلم... الناس، وكذلك َكْرمان

: أنه أراد باملوصوفني مبا وصفهمعليه نسق الكالم واألحاديث الواردة يف هذا الباب هو 
 .«الترك

 :عنايته بشرح الغريب-4
نال هذا الباب عناية من املؤلف، وساعده يف هذا ما يتمتع به من قوة لغوية تشهد بذلك 
حتقيقاته وآراؤه، ولذا زخر هذا الشرح مبادة لغوية جيدة حىت صار مرجعًا يف هذا الباب ومسة 

 .بارزة من مسات هذا الشرح
 :ظهرت عنايته بشرح الغريب من خالل النقاط التاليةوقد 

لألزهري،  «هتذيب اللغة»كـاعتماده على مصادر متقدمة وأصيلة يف باهبا،  - أ
للهروي،  «الغريبني»أليب عبيد، و «غريب احلديث»للجوهري، و «الصحاح»و
 .( )للراغب األصفهاين وغريها «املفردات»أليب موسى املديين، و «اجملموع املغيث»و

لغويًا واشتقاقها وتصريفها، وضبطها عند احلاجة، ومعناها، بيانه ألصل املفردة الغريبة  - ب
 :وقد يتعرض إلعراهبا، ومن أمثلة ذلك

: يقال»: قال ( )«...ألن ميتلئ جوف أحدكم قيحًا حىت َيِرَيه»: عند شرحه حلديث -
 .«ُء َيِرَيه َوْريًا، وهو أن َيِري َجوفهَوَراه الدا

ُيْنَتج من النَّْتج ال من النَّتاج »: قال (4)«مث ُيْنَتج امُلْهرُ فال ُيْرِكب»: وعند شرحه حلديث -
َنَتاجًا،  -على بناء مامل يسم فاعله-ُنِتَجت الفرُس أو الناقُة : وال من اإلْنتاج، تقول

 .«استبانة محلها: اقتراب ِوالِدها، وقيل: جوَنَتَجها أهُلها َنْتجًا، واإلنتا

                                 
 (.6  )رقم (   )
 (. 7ص) «مصادره»ينظر مبحث (   )
 (.5 )رقم (   )
 (.9  )رقم (  4)
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رجل فيه ُعبِّيَّة وِعبِّيَّة بضم العني وكسرها، أي : أي خنوهتا، يقال: ُعبِّيَّة اجلاهلية»: وقال -
وذكر أبو عبيد اهلروي عن بعض . ِكرب وجتبُّر، واحملفوظ عن أهل احلديث بتشديد الياء

بل هو مأخوذ من : وقال األزهري: يل، مث قالأهل اللغة أنه من الِعْب يعين احلمل الثق
وعلى هذا . عبو الشمس: هذا َعُب الشمس وأصله: الَعبء، وهو النور والضياء، يقال

فالتشديد فيه كما يف الُذرِّيَّة من الذَّْرء باهلمز، واجلوهري أدخله يف باب 
 .( )ها.«املضاعف

الزيادة : مي، واألصل يف الرباأكثرها وبااًل وأشدها يف التحر: أرىب الربا»: وقال -
 .( )«واالرتفاع والكثرة

هذا »: قال ( )«من مسَّع الناس بعمله َسمَّع اهلل به أسامَع خلقه»: وعند شرحه حلديث -
فع على نعت الفاعل، بالر( َساِمُع)مسَّع اهلل به سامُع خلقه : احلديث يروى من وجهني

َسْمع : مجع اجلمع، يقال: بالنصب على املفعولية، وَأساِمع: وَأساِمَع خلقه. وهو اهلل
 .«وَأْسُمع وأَََساِمع، واملعىن يفضحه يوم القيامة

 اإلعراب الذي يعتمد عليه من طريق»: قال (4)«...بعثت أنا والساعة»: وعند حديث -
  .«الرواية هو الرفع، وللنصب فيه مساغ وتكون الواو مبعىن مع، ومل تبلغنا فيه رواية

 .إىل غري ذك من األمثلة الكثرية اليت زخر هبا هذا الكتاب

 :ومن ذلكتأييده لتفسري الغريب بشواهد من القرآن،  - ت
أوسط أي أفضل »: قال (6)«والد أوسط أبواب اجلنةال»: قوله عند شرحه حلديث -

: باعتبار أن الشيء إذا كان بني اإلفراط والتفريط فإنه أفضل مما سواه، ومنه قوله تعاىل

                                 
 (.  )ينظر شرح احلديث (   )
 (. 5)ينظر شرح احلديث (   )
 (. 6 )رقم (   )
 (.96 )رقم (  4)
 (.49)رقم (  6)
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 .ها.«أي خريهم وأفضلهم ( )         
: املقسط»: قال ( )«...أهل اجلنة ثالثة ذو ُسلطان ُمْقِسط»وعند شرحه حلديث  -

 .«( )      : اجلائر قال اهلل تعاىل: العادل، والقاسط
 .وغريها كثري

 :ومن ذلككما يؤيده بشواهد من السنة،  - ث

 .(4).ها.«يف السيوب اخلمس»: ه الركاز، ومنه احلديثاملشهور يف السُّيوب أن»: قوله -
ويف . «ْحَرَقْتنا ِنبال ثقيفأ»: واإلحراق يرد مبعىن اإلهالك، ومنه احلديث»: وقال -

 .(6)ها.«هلكت»ويف رواية  «احترقت»: حديث املظاهر
لون بني السواد والُغْبرة، ومنه َظِلْيم َأْرَبد، وقد اْرَبّد اْرِبَدادًا، أي : الرُّْبدة»: وقال أيضًا -

كان إذا نزل عليه الوحي اْرَبدَّ »: تلوَّن وصار على لون الرماد، ومنه احلديث
 .(5)ها.«وجهه

ال تسمني غالمك »:ديث كقوله يف شرح احلديثومن منهجه أنه يفسر احلديث باحل -
الرقيق، : املراد بالغالم على ما بينه الصحايب يف غري هذه الرواية»: قال (9)«...يسارًا

أن نسمي رقيقنا بأربعة  هنانا رسول اهلل : عن مسرة أنه قال «كتابه»أخرج مسلم يف 
 .ها.«أمساء

 :ومن ذلكويؤيد تفسريه بشواهد شعرية،  - ج

                                 
 (.4 )سورة القلم، اآلية (   )
 (. 6)رقم (   )
 (.7)سورة احلجرات، اآلية (   )
 (.65 )ديث ينظر شرح احل(  4)
 (.9  )ينظر شرح احلديث (  6)
 (.   )ينظر شرح احلديث (  5)
 (. )رقم (  9)
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: قال ( )«...ألن ميتلئ جوف أحدكم قيحًا حىت َيِرَيه»: قوله عند شرح احلديث -
قالت له َوْريًا إذا : أن َيِرَي جوفه، قال الشاعرَوَراُه الداء َيِرَيه َوْريًا، وهو : اليق»

 .ها.«َتَنْحَنحا
امَلْيل، قال : التَّْجِخَية»: قال ( )«كالكوز ُمَجخِّيًا»: يف حديث الفنت ويف شرح قوله  -

 .ها.«كفى سوأة أال تزال ُمَجخِّيًا :الشاعر
أي ِصُلوها وَندُّوها، »: قال ( )«ُبلُّوا أرحامكم ولو بالسالم»: ويف شرحه حلديث -

 :اليبس، قال الشاعر: والعرب تقول للقطيعة
 .ها.«فإن الذي بيين وبينكم ُمْثِري   فال ُتوِبسوا بيين وبينكم الثََّرى

 :، ومن ذلككما يؤيده باألمثال وكالم العرب - ح

املعىن أنه َأْفضى بعذره إليه، فلم : قال (4)«َأْعَذر اهلل إىل امرئ»: قوله يف شرح حديث -
َأْعَذر : َذر الرجل إىل فالن، أي بلغ به أقصى العذر، ومنه قوهلمَأْع: يبق له عذر، يقال

 .«من َأْنَذر
سائَر »: قال (6)«تباً لك سائر اليوم»: ويف شرحه حلديث ابن عباس وفيه قول أيب هلب -

َأساِئر اليوم وقد : -يف اليأس من احلاجة-أمجعه منصوب بالظرفية، ويف أمثاهلم : اليوم
 .«زال الظُّْهر

احلديث ذو : واحد ُشُجون األودية، وهي طرقها، يقال: الشَّْجن بالتسكني»: وقال -
 .(5)«ُشجون، أي يدخل بعضها يف بعض

                                 
 (.5 )رقم (   )
 (.   رقم (   )
 (.7 )رقم (   )
 (.66 )رقم (  4)
 (.4  )حديث رقم (  6)
 (.44)ينظر شرح احلديث (  5)
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 :عنايته بتعريف األماكن-5
 :ومن ذلك

 .( )«قرية من قرى بيت املقدس: َعَمواس»: قوله  -
الذي يف  ابة من املسلمني كنـز آل كسرىلتفتحن عص»: وقال يف شرحه حلديث  -

أراد باألبيض أبيض املدائن، وهو قصر حصني كان لكسرى، »: قال ( )«األبيض
وقد مسعت بعض . وكانت الفرس تسميه سبيد كوشك، وهو اليوم موضع املسجد هبا

: هذا احلديث هو احلصار الذي هبمذان يقال له أن األبيض يف: أهل احلديث هبمذان
 .«واألول أكثر. شهرستان، وهو مما بناه دارا بن دارا

 .( )«بفتح الباء، دار خنلة، موضع سوق باملدينة: داَبق»: وقال أيضًا  -
 .(4)«جبل بالشام: ُلّد»: وقال  -

 .(6)وغريها كثري

 :«المصابيح»عنايته بضبط أحاديث -6
انب تبينت جبالء خالل شرحه لألحاديث، وهي تدل على سعة علمه للمؤلف عناية هبذا اجل

واطالعه، وعنايته باجلوانب احلديثية يف شرحه، مما ميزه على كثري من الشروح، ومن األمور اليت 
 :تدل على عنايته هبذا اجلانب

 :، ومن أمثلة ذلكمن حتريف وتصحيف «املصابيح»يبني ما وقع يف  - أ
ُحرِّف يف كتاب : واجملاهرين»: قال (5)« معاىف إال اجملاهرينكل أميت»: قوله يف حديث -

                                 
 (.9  )ينظر شرح احلديث (   )
 (.5  )رقم (   )
 (.4  )ينظر شرح احلديث (   )
 (.69 )ينظر شرح احلديث (  4)
 .وغريها( 67 ، 64 ،  6 ، 49 ، 46 ، 4  )ينظر شرح األحاديث (  6)
 (.5 )رقم (  5)
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 .( )«فقدم اهلاء على اجليم، مث كتب مرفوعًا، وحقه النصب على االستثناء «املصابيح»
ُصحِّف هذا اللفظ »: قال ( )«...ليكونن يف أميت أقوام يستحلون احلر»: ويف حديث -

، وكذلك َصحَّفه بعض الرواة من أصحاب احلديث فحسبوه اخَلّز «املصابيح»يف كتاب 
 .( )وغريها. «...باخلاء والزاي املنقوطتني، واخَلّز مل ُيَحرَّم حىت ُيْسَتَحّل

 ثون من تصحيفات كما يف املثال بل إنه يتجاوز هذا فيبني أيضًا ما يقع فيه الرواة واحملد
 : السابق، ومن ذلك أيضًا

ورواه بعضهم بالراء »: ، قال«له فيها َزْمَزَمة»: وفيه (4)قوله يف شرح حديث ابن صياد -
 .«املهملة وهو تصحيف

يف قصة استنشاد  (6)يف حديث الشريد بن سويد «ِهْيه»ويف معرض تعليقه على كلمة  -
إمنا سلكنا هذا املسلك؛ ألن احملدثني يلحنون و»: الصلت قال لشعر أمية بن أيب النيب 

فيه، فمنهم من ينونه وليس بسديد على القولني، ومنهم من يرويه على السكون وليس 
 .«بصحيح

 .(5)وغري ذلك من األمثلة

 :، ومن ذلكمن سقط أو زيادة على كتب األصول «ملصابيحا»يبني ما يقع يف  - ب

اْتُرُكوا أو »: وفيه «كتابه»ذا السياق رواه مسلم يف هذا احلديث على ه»: قوله -
 .(9)«أو اْرُكوا»: «املصابيح»فأسقط عنه يف  «اْرُكوا

                                 
 .راجع ما علقته على كالم املؤلف(   )
 (.64 )رقم (   )
 (. 5 ، 75، 94، 4 ، 4 )ينظر شرح األحاديث (   )
 (.54 )رقم (  4)
 (.  )رقم (  6)
 (.54 ،    ، 6  ، 9  ،  6 ، 55)حاديث ينظر شرح األ(  5)
 (.67)ينظر شرح احلديث (  9)
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سقط »: ( )«ولينزلن أقوام إىل َجْنب َعَلمٍ َيُروح عليهم بساِرَحة هلم»: وقال يف حديث -
هم رجل يروح علي»: منه فاعل يروح فالتبس املعىن على من مل يعلم به، وإمنا الصواب

وإمنا السهو من املؤلف، ألنا وجدنا  «كتابه»كذلك رواه مسلم يف  «بسارحة هلم
 .( )وغريها .ها.«النسخ سائرها على ذلك

 :، ومن ذلكيتعقب البغوي يف إيراده أحاديث يف غري أبواهبا - ت

أنا النيب ال كِذب أنا »: -ملا َغِشَيه املشركون- حديث الرباء بن عازب يف قول النيب  -
فهذا احلديث أورده البغوي يف باب املفاخرة والعصبية، فتعقبه . ( )«بن عبداملطلبا

يس ألحد أن حيمل هذا على املفاخرة، والشيخ مل يصب يف إيراد هذا ل»: املؤلف بقوله
 .«...احلديث يف هذا الباب

. بيان الفروق، واعتماده على أصول مقروءة على احلفاظعنايته مبقابلة نسخ املصابيح و - ث
فلم يقتصر املؤلف على نسخة واحدة للمصابيح بل رجع إىل عدة نسخ، وبني ما وقع فيها 

 : من اختالف أو اتفاق، ومن ذلك

 .«وجدنا النسخ سائرها على ذلك»: ما تقدم آنفًا، وهو قوله -
لَتْفَتِتَحنَّ بتاءين بعد  «املصابيح»أكثر نسخ وجدناه يف : لَتْفَتَحنَّ»: ومن ذلك قوله -

 .(4)ها.«...بتاء واحدة وهو أمثل معىن «كتاب مسلم»الفاء، وحنن نرويه عن 
. هذا حديث واحد»: قال (6)«...تعس عبدالدينار»: وقال يف شرحه حلديث أيب هريرة -

يف بعض نسخ  «طوىب لعبد»: وقوله « اْنُتِقشوإذا ِشْيك فال»: وقد ُفِصل بني قوله

                                 
 (.64 )رقم (   )
 (.6  ،    ، 67 )ينظر شرح األحاديث (   )
 (.  )احلديث رقم (   )
 (.5  )ينظر شرح احلديث (  4)
 (.44)رقم (  6)
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 .( )ها.«بَفْصل ظنًا منهم بأن ذلك حديثان، وليس كذلك «املصابيح»
 كما أنه أيضًا حيرص على الرجوع إىل أصول مقروءة على احلفاظ ومن ذلك: 

كتاب »وجدت هذا اللفظ يف نسخة من »: -«ِجْلِف اخلبز»عن لفظة -قوله  -
فاظ مقروءة على مجع من حفاظ أصبهان، مقيدًا بفتح خبط بعض احل «الترمذي

 .( )ها.«الالم
وجدت بعض أهل العلم من رواة »: -«فيدعوه ُخْبَزة»عن لفظة -ومن ذلك قوله  -

 .( )«...قيده يف نسخته املسموعة عليه بكسر اخلاء والراء املهملة «تاب مسلمك»

 :عنايته بتأويل مختلف الحديث-7
ب عناية كبرية، وبذل جهدًا موفقًا يف نفي التعارض الذي يظهر بني أوىل املؤلف هذا البا

الروايات إما باجلمع بينها أو الترجيح، مستفيدًا من كالم من سبقه من أهل العلم، وقد يتعقب 
بعض ما ينقله عنهم أو يضيف أوجهاً أخرى وقعت له من طريق الفهم، وقد أبان عن منهجه يف 

وأن ال أتعرض يف األحكام حملال النـزاع ومواضع ...»: يف مقدمته هذا الباب وغايته منه فقال
االستدالل، إال إذا دعت احلاجة إليه يف بيان احلديث ونفي التناقض واإلحالة عن كالم رسول 

؛ ألن أكثر الناس ال َحظَّ هلم فيه، مع أنه أمر قد ُفِرغ منه، وباب قد ُأِتي عليه، فإن اهلل 
 .(4)«الفهم، ويتعلق به بيان احلديث فسأشري إليه إن شاء اهلل تعاىل ظفرُت مبعىن على طريق

وإمنا أقدمنا على ذلك شفقًا على أقوام من طلبة العلم ال يهتدون سبياًل إىل وجه »: وقال
، وكفى باهلل التوفيق بني املختلف من احلديثني ونفي التضاد واالستحالة عن كالم الرسول 

 .(6)«لنيات واخلفياتشهيدًا فإنه املطلع على ا

                                 
 (.6  ، 75)ينظر أيضًا شرح األحاديث (   )
 (. 7)ينظر شرح احلديث (   )
 .إال أن املؤلف رجح أن هذا غلط وتصحيف( 9  )ينظر شرح احلديث   ( )
 (.  / )امليسر (  4)
 .وهذا القدر ساقط من املطبوع( أ/7ل)امليسر (  6)
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األحاديث إذا صحت ووجد يف ظواهرها اختالف فالبد أن يؤول كل منها على »: وقال
وجه ال يلزم منه تباين وال تناقض، فقد ُقدِّس كالم النبوة عن مقاربة شك أو مقارنة وهم، اللهم 

 .( )«إال أن يكون يف حديث أخطأ فيه َسْمع بعض الرواة
وايات اليت ظاهرها التعارض، أو ترجيح بعضها على بعض حبسب ما ومن أمثلة مجعه بني الر

 :يظهر له من أوجه اجلمع أو الترجيح
: فإن قيل»: قال املؤلف «مسوا بامسي وال تكنوا بكنييت»: عند شرحه للحديث األول -

وبني حديث عائشة رضي ، أحاديث النهيكيف التوفيق بني هذا احلديث وماورد يف معناه من 
 ...سمبأيب القا َكّنْيُتهإين ولدت غالمًا فسميته حممدًا و، يارسول اهلل: قالت امرأة :ااهلل عنه
 ؟وهو مذكور يف احلسان من هذا الباب. احلديث
فيه  ىهذا احلديث اليقاوم أحاديث النهي يف السند، فإن ثبت فإّنا نأوله على أنه نف: قلنا
رمي دون الكراهة، فعرفهم بأحاديث النهي ماخصه اهلل به من املنـزلة وأرشدهم إىل طريق التح

 .فقال قوله ذلك، ج عليهم حىت يفضي هبم إىل احلرمةرَِّحأن ُي َراألدب، مث مل َي
وهو أنه هنى الرجال إذا ُولد هلم مولود أن يسموه : وأرى فيه وجهًا وهو أبلغ من ذلك

رى تأال . فيفضي إىل الوضع من حقهى، ، فينادون حبضرته فيقع االشتباه يف املناَدوا بهنََّكقامسًا لُي
وُذكر ذلك يف حديث أنس رضي اهلل عنه الذي أورده املؤلف يف أول  ؟أن ذلك كان علة النهي

هذا الباب، ومل ينه عن ذلك يف حديث عائشة رضي اهلل عنها؛ ألن املولود كان املكىن بأيب 
ى حبضرته، ناَدمار من يصحبه وُيالذي يدخل به يف ِغ نَّم أنه اليبلغ يف زمانه السِّالقاسم، وقد َعِل

 . فكان يف هذا املعىن كالذي كان يف غري زمانه
: وهو أنه قال: وقد استبان حبديث علي رضي اهلل عنه أن النهي كان مقصورًا على زمانه

على هذا  .«نعم»: أكنيه بكنيتك؟ قاليارسول اهلل، أرأيت إن ولد يل بعدك ولد أمسيه حممدًا، و
 .ها.واهلل أعلم .رأينا التوفيق بني هذه األحاديث

                                 
 (.49 )ينظر شرح احلديث (   )
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وإال أصبح خبيث »: وحديث «...ال يقولن أحدكم َخُبَثت نفسي»ومجع بني حديث  -
ل على أنه ورد مورد ؛ حبمل حديث صالة اللي-فيمن مل يقم لصالة الليل- «النفس كسالن

الوعيد يف حق من يثبطه الشيطان عن قيام الليل ال يف حق رجل بعينه، وأما احلديث األول فهو 
 .( )للنهي عن إضافة املؤمن اخلبث إىل نفسه

ومجع بني ما ورد من األمر بالوضوء عند الغضب وما ورد من األمر باالغتسال، حبمل  -
كون الغضب فيها أقوى وأغلب، أو حيمل على أنه أمت األمر باالغتسال على احلال اليت ي

 .( )األمرين
، وكذلك مجعه بني ( )صف الدجالوومن ذلك أيضًا مجعه بني الروايات املختلفة يف  -

اليت ظهرت فيها شخصية  (6)وغريها من األمثلة الكثرية. (4)الروايات املختلفة يف أمر ابن صياد
 .لت من كتابه هذا مرجعًا مهمًا يف هذا الباباملؤلف فارسًا يف هذا امليدان، وجع

 :بيانه لسبب ورود الحديث  -8
اعتىن املؤلف بذكر سبب ورود احلديث عند احلاجة؛ ملا له من أمهية يف فهم املراد من 
احلديث ومعناه، ومعرفة اخلاص من العام، واملقيد من املطلق، والناسخ من املنسوخ، وبيان علة 

 .لك من الفوائداحلكم وحكمته وغري ذ
 :ومن األمثلة على ذلك

: قال (5)«إن من البيان لسحرًا»: عندما شرح حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما مرفوعًا -
عند قدوم وفد بين متيم، وكان فيهم َقْيس بن عاصم،  وكان هذا القول منه »

يا رسول اهلل، أنا سيِّدُ متيم، : م، ففخر الزِّْبِرقان فقالوالزِّْبِرقان بن بدر، وعمرو بن األََْهَت
                                 

 (.4)ينظر شرح احلديث (   )
 (.99)ينظر شرح احلديث (   )
 (.64 )ينظر شرح احلديث (   )
 (.54 )ث ينظر شرح احلدي(  4)
 (.56 ، 69 ، 49 ، 6  ، 66 ، 46،  5، 65،   )ينظر شرح األحاديث (  6)
 (.6 )احلديث رقم (  5)
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يعين -وامُلطاُع فيهم وامُلجاب، َأْمنُعهم من الظلم وآُخُذ هلم حبقوقهم وهذا يعلم ذلك 
إنه لشديُد الَعاِرَضة، مانٌع جلانبه، ُمطاٌع يف : فقال عمرو بن األهتم. -معمرو بن األََْهَت

واهلل يا رسول اهلل، لقد علم مين غري ما قال، وما منعه أن يتكلم : انفقال الزِّْبِرق. َأْدَنْيه
أنا َأْحُسدك؟ فواهلل إنك َلَلئيم اخلال، َحِديث املال، : فقال عمرو بن األََْهَتم. إال احلسد

واهلل يا رسول اهلل لقد صدقت فيما قلت . َضيِّق الَعَطن، َأْحمق الولد، ُمَضيٌَّع يف العشرية
ذبت فيما قلت آخرًا، ولكين رجلٌ إذا رضيت قلت أحسن ما علمت، وإذا أواًل، وما ك

: فقال النيب . غضبت قلت أقبح ما وجدت، ولقد صدقت يف األوىل واألخرى مجيعًا
 .«إن من البيان لسحرًا»
. ( )«واهلل ال أدري وأنا رسول اهلل ما يفعل يب وال بكم»: ويف شرحه لقول النيب  -

فقد كان هذا القول منه حني قالت امرأة لعثمان بن مظعون رضي اهلل عنه ملا »: قال
 .«هنيئًا لك اجلنة»: تويف

 :بيانه للمسائل العقدية -9
أنه يسري على منهج أهل السنة واجلماعة من  ( )أوضحت عند احلديث عن عقيدة املؤلف

 .، وذكرت هناك بعض أقواله وتقريراته اليت تدل على مذهبهحيث اجلملة
ومن ذلك أيضًا ما وقفت عليه يف هذا اجلزء من الشرح من رده على بعض أهل البدع 

 :كاخلوارج واملعتزلة الذين يرون أن األعمال حتبط بفعل الكبائر
حلسد يأكل إياكم واحلسد فإن ا»: ففي شرحه حلديث أيب هريرة رضي اهلل عنه مرفوعًا -

َيستِدل هبذا احلديث من يقول بإحباط »: قال ( )«كما تأكل النار احلطب احلسنات
العمل من املبتدعة الضالل، وال حجة هلم يف ذلك ملا يف األحاديث الصحاح من خالف 

إىل آخر كالمه يف  «...باملفهوم عنهما ذهبوا إليه، وهي أكثر وأظهر وأوضح مما متسكوا 

                                 
 (.66 )رقم (   )
 (. 4ص)يراجع (   )
 (. 5)رقم (   )
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 .( )ذكر األدلة ويف اجلواب عن هذا احلديث
ال يدخل اجلنة منان، وال »: ويف شرحه حلديث جبري بن مطعم رضي اهلل عنه مرفوعًا -

زين، أو ال حممل هذا احلديث أنه ال يدخل مع الفائ»: قال ( )«، وال مدمن مخرعاق
 . «يدخل حىت يعاقب مبا اجترحه من اإلمث بكل واحد من األعمال الثالثة

، فمن هجر فوق ثالث فمات ال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث»: وقال يف حديث -
 .«الواقع يف العقوبةأي استوجب الدخول، والواقع يف اإلمث ك»: قال ( )«دخل النار

زلَّت قدمه يف بعض مسائل العقيدة،  -عفا اهلل عنه-ومع ما تقدم فإن املؤلف : أقـول
فخالف منهج السلف، وقد حرصت وأنا أحقق هذا القدر من شرحه أن أنبه على تلك الزالت 

ء القصد، وأبني منهج السلف يف تلك القضايا، إظهارًا للحق وإمتامًا هلذا الكتاب، واهلل من ورا
 :ومن تلك املسائل. وهو املوفق للصواب

، وهلذا فقد منع من تسمية اهلل بالرفيق (4)َقرََّر أن أمساء اهلل تعاىل ال تثبت بأخبار اآلحاد  - 
إن اهلل رفيق حيب »: والطبيب، وذلك عند شرحه حلديث عائشة رضي اهلل عنها مرفوعًا

وليس الطبيب مبوجود يف أمساء اهلل تعاىل، وال جيوز أن يقال يف »: حيث قال (6)«...الرفق
يارفيق، فإن أمساء اهلل تعاىل إمنا تؤخذ عن : وكذلك ال جيوز أن يقال. يا طبيب: الدعاء

 .(5)«النقل املتواتر، ومل يوجد يف الطبيب وال يف الرفيق نقل متواتر جيب به العلم
إن اهلل »: وقوله»:  باحَلِييِّ والسِّتِّْير فقال عقب كالمه السابقكما منع من تسمية اهلل -

إطالق  «إن اهلل َحِييٌّ ِستِّْير»مل يوجب إطالق هذا االسم عليه، كما مل يوجب  «رفيق
                                 

 سياق شرح( «للطييب «الكاشف عن حقائق السنن»مقارنة هذا الشرح مع )سيأيت يف مبحث (   )
 (.64 ص)ينظر . احلديث بتمامه

 (.47)رقم (   )
 (. 5)ذكره عند شرحه للحديث (   )
 (.59)بينت الصواب يف هذه املسألة عند شرح احلديث (  4)
 (.59)رقم (  6)
 .فقد ذكر حنوه( 4 4/ )ينظر كذلك امليسر (  5)
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 .ها.«ذلك عليه، وإمنا أراد إيضاح معىن مل يكن يقع يف األفهام إال من هذا الطريق
 :ن ذلكأوَّل بعض صفات اهلل عن ظاهرها وم  - 

رجل كان ُيسمى ملك  رجل على اهلل يوم القيامة وَأْخَبثه َأْغَيظ»: عند شرحه حلديث -
إن هذا من جماز الكالم معدول عن ظاهره، : قيل»: قال ( )«األمالك ال ملك إال اهلل

 .«أنه أشد أصحاب هذه األمساء عقوبة: السمواملراد به عقوبة اهلل للمتسمي هبذا ا
فأخذت حَبْقَوي »: وفيه -يف شأن الرحم-وعند شرحه حلديث أيب هريرة  -

 .«...معناه فاستجارت بَكَنَفي رمحته»: قال ( )«...الرمحن
 : أول بعض األحاديث الواردة يف أمور غيبية عن ظاهرها، ومن ذلك  - 

حيشر املتكربون أمثال »: اهلل عنهما مرفوعًا عند شرحه حلديث عبداهلل بن عمرو رضي -
حيمل »: قال. ( )«...يف صورة الرجال يغشاهم الذل من كل مكان الذَّرِّ يوم القيامة

ذلك على اجملاز دون احلقيقة، أي أذالء مهانني يطؤهم الناس بأرجلهم، وإمنا منعنا عن 
أن األجساد تعاد على ما كانت عليه : القول بظاهره ما أخربنا به الصادق املصدوق 

من األجزاء، حىت أهنم حيشرون ُغْراًل، يعاد منهم ما انفصل عنهم من الُقْلَفة، وإىل هذا 
 .ها.«يغشاهم الذل من كل مكان»: املعىن أشار بقوله 

تضيء أعناق  ج نار من أرض احلجازال تقوم الساعة حىت ختر»: وعند مجعه بني حديث -
أول أشراط الساعة نار حتشر الناس من املشرق إىل »: وحديث «اإلبل ببصرى

وحيتمل أنه أراد بالنار اليت حتشر الناس »: قالذكر وجهًا يف اجلمع بينهما مث  «املغرب
فتنة الترك، فإن الفتنة إذا عظمت وعمت وأسرعت يف الناس : من املشرق إىل املغرب

كانت أشبه شيء باحلريق، ال سيما وقد كان التحريق معظم ما استعانوا به على 
 .(4)«التخريب، وال اختالف بني احلديثني على هذا التأويل

                                 
 (.4)رقم (   )
 (. 4)رقم (   )
 (.95)رقم (   )
 (.49 )ينظر شرح احلديث (  4)
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يشكل من هذا »: قال -وفيه مدة مكثه يف األرض-حلديث الدجال  وعند شرحه -
وسائر أيامه »: مع قوله «يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة»: الفصل قوله 

مث أول ذلك بأن الدجال يأخذ بأمساع الناس وأبصارهم حىت خييل إليهم أن  «كأيامكم
 .( )الزمان قد استمر على حالة واحدة

 :مختلفةإيراده للفوائد ال-11
باإلضافة إىل ما سبق فقد اشتمل هذا الشرح على فوائد متنوعة يف أنواع من العلوم 

 :واملعارف
 :ففي السرية وقضايا التاريخ، أشار املؤلف لعدد من القصص واألحداث - أ

، وقصة ( )، وقدوم الفارعة بنت أيب الصلت( )فذكر قصة قدوم وفد بين متيم إىل النيب  -
 .(4)أيب َعزَّة الشاعر اجلمحي على َمنِّ النيب 

 .(6)كما ذكر واقعة احلرة املشهورة يف زمن يزيد بن معاوية -
 .(5)وقصة أوالد نوح وانتشارهم يف األرض ملا ضاقت هبم أرض بابل -
 .(9)وخرب طاعون عمواس زمن عمر بن اخلطاب -
 .(4)(ه564)وقصة النار العظيمة اليت خرجت يف املدينة سنة  -

عن  عند قول النيب  (7)ه املتنوعة ما ذكره عند شرحه حلديث متيم الداريومن فوائد - ب

                                 
 (.69 )ينظر شرح احلديث (   )
 (.6 )ينظر شرح احلديث (   )
 (.  )ينظر شرح احلديث (   )
 (.56)ينظر شرح احلديث (  4)
 (.4  )ينظر شرح احلديث (  6)
 (.6  )ينظر شرح احلديث (  5)
 (.9  )ينظر شرح احلديث (  9)
 (.49 )ينظر شرح احلديث (  4)
 (.67 )رقم (  7)
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فقد ذكر . «أال إنه يف حبر الشام، أو حبر اليمن، ال بل من قبل املشرق ما هو»: الدجال
مل َيَر أن يبني هلم موطنه  ملا حدثهم بقول متيم الداري»: املؤلف عدة فوائد خمتلفة، فقال

ا رأى يف االلتباس من املصلحة، فرد األمر فيه إىل التردد بني كونه وحمبسه كل التبيني، ِلَم
وحيتمل أنه . يف هذين البحرين يف حبر الشام أو حبر اليمن، ومل تكن العرب يومئذ تسافر إال

ما يلي اجلانب اليماين، والبحر : ما يلي اجلانب الشامي، وببحر اليمن: أراد ببحر الشام
أحد جوانب جزيرة العرب، مث أضرب عن القولني مع حصول  حبر واحد، وهو املمتد على
وذكر مجع من أصحاب املعاين . «من قبل املشرق ما هو ال بل»: اليقني يف أحدمها، فقال

ما هو عليه، أو ما هو فيه، : وحيتمل أن تكون خربًا، أي. زائدة، وهو حسن هنا( ما)أن 
حية خبيثة إىل الصغر ما »: ن ِقْتَرةويف كتب أهل اللغة يف ذكر اب. أو ما هو خيرج منه

إىل احلرارة »: ومن مصطلح األطباء يف ذكر طباع العقاقري ووصف طعم األدوية. «هي
أي أمر . الذي عليه طعمه وطبعه كذاأي  «ما هو ةوَصُفما هو، إىل اليبوسة ما هو، إىل الُع

  .ها.ظهوره من قبل املشرق
: حىت تصري القلوب على قلبني: قول النيب يف الفنت عند  ( )ويف شرحه حلديث حذيفة - ت

احلجارة الصافية امللساء، وإمنا ضرب : الصفا»: قال «...أبيض مثل الصفا فال تضره فتنة
املثل به ألن األحجار إذا مل تكن معدنية مل تتغري بطول الزمان، ومل يدخلها لون آخر ال 

 .«خلالص الذي ال تشوبه كدرةسيما النوع الذي ضرب به املثل فإنه أبدًا على البياض ا
الفخذ يف العشائر أقل من البطن، وأوهلا الشعب مث القبيلة، مث الفصيلة، مث »: وقال - ث

 .( )«العمارة، مث البطن، مث الفخذ
الشرطة بضم الشني »: قال «فيتشرط املسلمون شرطة للموت»: ويف شرحه حلديث - ج

لتقدمها  ( )منه مسي الشرطنيوسكون الراء، أول طائفة تشهد الوقعة وتتقدم اجليش، و

                                 
 (.   )رقم (   )
 (.69 )ينظر شرح احلديث (   )
 .«الشرطان»الصواب (   )
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 .( )«الربيع وكوهنا أول املنازل املنحصرة يف مثانية وعشرين

 

                                 
 (.7  )ينظر شرح احلديث (   )
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 المبحث الثاني

 مصـــــادر املؤلـف
بشرحه  فتهذا آخر ما تكلَّ»: أشـار املؤلف يف خامتة الكتاب إىل مصادره إمجااًل، فقال

نه ببسط املقال يف حل عقدة من الكتاب، وتصدَّْيت لكشفه من فصل اخلطاب، وتوخَّْيت بيا
اإلشكال، مما تلقفته من أفواه الرجال، والتقطته من مصنفات أئمة اإلسالم، وُأعْنت عليه من 

 .( )«طريق الفهم وسبيل اإلهلام
 :فهذا النص يفيد أن املؤلف اعتمد يف مجع مادة كتابه على ثالثة موارد

، وما مسعه من علماء زمنه من ( )خيهما تلقفه من أفواه الرجال؛ كمروياته عن مشا: األول
 .( )تفسريه ملشكل احلديث وحنو ذلك

وله يف النقل عنها طرائق خمتلفة، كما . ما نقله من املصنفات يف شىت العلوم والفنون: الثاين
 .سيأيت

ما كان من استنبطاته واجتهاداته مما هداه اهلل إليه، وهو كثري جدًا، وتقدمت : الثالث
 .«منهجه»ء من ذلك يف مبحث اإلشارة إىل شي

واحلديث يف هذا املبحث هو عن املورد الثاين، وال شك أن املصادر اليت رجع إليها املؤلف 
ذكر مصادره أو ذكر مؤلفيها إال يف أحيان قليلة، وكثريًا ب حرصوأفاد منها كثرية، غري أنه ال ي

مصادره اليت عزا إليها، أو ما ينقل من مصادر دون أن يعزو إليها، وسأذكر ماوقفت عليه من 
 :ظهر يل أنه نقل منها يف هذا القسم الذي أقوم بتحقيقه

                                 
 (. 5  /4)امليسر (  )
 .«امليسر»من (    ،  6،   / )ينظر مثاًل (   )
وقد مسعت بعض أهل احلديث هبمذان أن األبيض الذي يف احلديث هو احلصار الذي »: كقوله(   )

 .من هذه الرسالة( 5  )ينظر شرح احلديث  «...انهبمذ
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 .( )(ه65 )صحيح البخاري   - 
 .( )(ه 5 )صحيح مسلم   - 
 .( )(ه96 )سنن أيب داود   - 
 .(4)(ه97 )جامع الترمذي   -4
 .(6)(ه 4 )مسند اإلمام أمحد   -6

عدة مواضع، يقتصر نقل عنه يف . (ه4  )غريب احلديث، أليب عبيد القاسم بن سالم   -5
 . (9)، ويف بعضها ينقل عنه بال عزو(5)يف بعضها على اسم املؤلف

واكتفى بذكر اسم . (ه95 )غريب احلديث، لعبداهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري   -9
، واملرة الثانية مل أقف عليه فيه وال (4)املؤلف يف موضعني، وقفت عليه مرة يف كتابه هذا

 .(7)«الغريبني»تبني نقل عنه بواسطة  يف غريه، لكن املؤلف كما

 .(6 )ذكر اسم الكتاب مرة واحدة. املعارف، له  -4

واكتفى . (  )(ه   )مشكل اآلثار، أليب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي   -7
 .بذكر اسم املؤلف

                                 
 (.47، 6 )ينظر شرح احلديث (   )
 (.46 ، 5  ، 6  ،    ، 9  ، 65 ، 67، 66، 5 ،  ،  )ينظر شرح احلديث (   )
 (.5  )ينظر شرح احلديث (   )
 (.77،  7،  7، 94)ينظر شرح احلديث (  4)
 (. 7)ينظر شرح احلديث (  6)
 (.6  ،  9)حلديث ينظر شرح ا(  5)
 (.9  ،    ، 96، 44)ينظر شرح احلديث (  9)
 (.69 )ينظر شرح احلديث (  4)
 (.46)ينظر شرح احلديث (  7)
 (.74)ينظر شرح احلديث (  6 )
 (.4)ينظر شرح احلديث (    )
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نقل منه مرة واحدة واقتصر . (ه56 )الكامل، أليب أمحد عبداهلل بن عدي اجلرجاين   -6 
 .( )«ابن عدي يف كتابه ذكره»: على قوله

اكتفى بذكر اسم (. ه96 )هتذيب اللغة، أليب منصور حممد بن أمحد األزهري   -  
، واألكثر يف عزوه إىل األزهري إمنا ينقل عنه بواسطة ( )، وقد ال يذكره أيضًا( )املؤلف

 .(4)كما صرح بذلك يف بعض املواضع «الغريبني»
 .(6)(ه44 )اخلطايب  أعالم احلديث، أليب سليمان َحْمد بن حممد  -  
 .واكتفى يف هذين الكتابني بذكر اسم املؤلف. (5)معامل السنن، له  -  

وقد اعتمد عليه كثريًا يف (. ه 7 )الصحاح، أليب نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري   -4 
 .(4)، والباقي ينقل عنه بال عزو(9)شرح الغريب، ذكر اسم املؤلف مرة واحدة

نقل عنه كثريًا، اكتفى يف بعضها (. ه 46)د اهلروي الغريبني، أليب عبيد أمحد بن حمم  -6 
 .(6 )، ويف األكثر ينقل عنه بال عزو(7)بذكر اسم مؤلفه

 .(  )ومل يعز إليه(. ه449)معجم ما استعجم، أليب عبيد عبداهلل بن عبدالعزيز البكري   -5 

                                 
 (.94)ينظر شرح احلديث (   )
 (.47)ينظر شرح احلديث (   )
 (. 6 )ينظر شرح احلديث (   )
 (.59، 46،   )ر شرح احلديث ينظ(  4)
 (.  )ينظر شرح احلديث (  6)
 (.6  ،    ، 56، 4 )ينظر شرح احلديث (  5)
 (.  )ينظر شرح احلديث (  9)
،  4، 96،  5، 67، 65، 66،  6،  6، 45، 44، 4 ، 5 ، 9 ،   )ينظر شرح احلديث (  4)

 .وغريها( 4  ،    ، 76، 74،  7، 47، 44
 (.69 ،    ، 5 ،   )يث ينظر شرح احلد(  7)
، 74،  7،  7، 76، 47، 45، 96،  9، 59، 46،  4، 7 ، 7 )ينظر شرح احلديث (  6 )

 .وغريها( 59 ، 64 ، 66 ، 66 ، 45 ،    ، 9  ،    ، 9  ، 4  ، 69 
 (. 6 )ينظر شرح احلديث (    )
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نقل (. ه 66)املفردات، أليب القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاين   -9 
 .( )دون عزو منه

نقل منه دون أن يعزو (. ه4 6)جممع األمثال، أليب الفضل أمحد بن حممد امليداين   -4 
 .( )إليه

 .( )نقل منه دون أن يعزو إليه. (ه4 6)الفائق، جلاراهلل حممود بن عمر الزخمشري   -7 

 .(4)نقل منه ومل يعز إليه. الكشاف، له  -6 

نقل منه يف عدة . (ه644)مشارق األنوار، للقاضي أيب الفضل عياض اليحصيب   -  
مطالع »، وحيتمل أن استفادته منه كانت عن طريق خمتصره (6)مواضع ومل يعز إليه

 .فقد صرح به يف موضع واحد كما سيأيت «األنوار

ذكره مرة واحدة ذاكرًا اسم (. ه657)مطالع األنوار، إلبراهيم بن يوسف بن ُقْرُقْول   -  
 .(5)الكتاب

، ذكره مرة (ه 64)مد بن أيب بكر املديين األصفهاين اجملموع املغيث، أليب موسى حم  -  
 .(4)، ويف مرات كثرية ينقل منه دون أن يعزو إليه(9)واحدة بامسه واسم مؤلفه

                                 
 (. 9 )ينظر شرح احلديث (   )
 (.6 )احلديث  شرح ينظر(   )
 (. 4)احلديث  ينظر شرح(   )
 (.66 )ينظر شرح احلديث (  4)
 (.69 ، 7  ، 6  ،    ،  6 ، 4 ، 7 )ينظر شرح احلديث (  6)
 (.64 )ينظر شرح احلديث (  5)
 (.64 )ينظر شرح احلديث (  9)
، 67 ، 69 ، 64 ،  4 ،    ، 9  ، 6  ،  7، 76،  9،  5، 7 )ينظر شرح احلديث (  4)

 5 .) 
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  ،وقد عزا لبعض األئمة ومل أقف على أقواهلم يف كتبهم، أو ظهر يل أنه ينقل عنهم بالواسطة
 :وهم

نقل عنه بواسطة (. ه6  ) :لوقي( ه65 )أبو عمرو الشيباين، إسحاق بن ِمَرار   - 
 .( )«الصحاح»

كالمه الذي نقله املؤلف مذكور يف عدة (. ه67 )أبو عبيدة، معمر بن املثىن   - 
 .( )مصادر

، ( )«الصحاح»نقل عنه بواسطة (. ه5  )األصمعي، عبدامللك بن ُقَريب   - 
 .(4)«الغريبني»و

 .(6)ذلككما صرح ب «الغريبني»نقل عنه بواسطة . اللَّْيث صاحب اخلليل  -4

وهذا  (5)«الصحاح»نقل عنه بواسطة (. ه44 )ابن السِّكِّيت، يعقوب بن إسحاق   -6
 .لكن الواضح أنه مل يستفد منه مباشرة «إصالح املنطق»املنقول عنه موجود يف كتابه 

، وأظن أنه (9)عزا له «غريب احلديث»صاحب ( ه46 )احلريب، إبراهيم بن إسحاق   -5
ع منه ناقص ومل أعثر فيه على شيء، فلعله فيما مل يريد كتابه اآلنف، لكن املطبو

 .يطبع

 .(4)«الصحاح»نقل عنه بواسطة (. ه5  )ابن السَِّرّي، حممد بن السرّي بن سهل   -9

                                 
 (.   )ث ينظر شرح احلدي(   )
 (. 4)ينظر شرح احلديث (   )
 (.   ، 74)ينظر شرح احلديث (   )
 (.69 ، 66 )ينظر شرح احلديث (  4)
 (.   )ينظر شرح احلديث (  6)
 (.  )ينظر شرح احلديث (  5)
 (.   )ينظر شرح احلديث (  9)
 (.  )ينظر شرح احلديث (  4)
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 وقد ُيبِهم أمساء من ينقل عنهم، فيقول : 

بعض »، أو ( )«لأهل النق»، أو ( )«بعض أهل العلم»، أو ( )«ذهب بعضهم»
، أو (9)«أهل اللغة»، أو (5)«أصحاب الغريب»، أو (6)«احلديثأصحاب »، أو (4)«املتقدمني

 .(7)«السري صحابأ»، أو (4)«اب املعاينأصح»

                                 
 (.69 ، 64 ، 6  )ينظر شرح احلديث (   )
 (.69 ، 4  ، 9  )ظر شرح احلديث ين(   )
 (.66 )ينظر شرح احلديث (   )
 (.6  )ينظر شرح احلديث (  4)
 (. 5 ، 64 ، 64 ،   ،   )ينظر شرح احلديث (  6)
 (.54 ،  6، 46، 44، 5 )ينظر شرح احلديث (  5)
 (.67 ، 4  ،  4،  6،   )ينظر شرح احلديث (  9)
 (.56 )ينظر شرح احلديث (  4)
 (.6  ، 56،  )نظر شرح احلديث ي(  7)
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 المبحث الثالث

 تقويــم الكتــاب
 .الميـــــزات: أولا 

 :متيز هذا الشرح بعدة ميزات أبرزها
همة بني ، وهذه منقبة عظيمة بوأته مكانة م«املصابيح»ُيعدُّ هذا الشرح من أقدم شروح   - 

 .، وجعلت كثريين يعولون، عليه ويفيدون منه«املصابيح»كتب شروح 
 .ِحْرُص املؤلف على االستدالل بالكتاب والسنة عند إيراده للمعاين واملسائل املختلفة  - 
 .مشولية هذا الشرح لكافة أبواب الدين؛ يف العقائد والعبادات واملعامالت واآلداب وغريها  - 
هذا الشرح، من خالل مجع طرق احلديث والنظر يف ألفاظه بروز اجلانب احلديثي يف   -4

لتوضيح املراد منه، ومن خالل العناية باجلمع بني األحاديث اليت ظاهرها التعارض، 
 .وكذلك العناية بنفي التصحيف والتحريف الذي َيْلَحق األلفاظ النبوية وغري ذلك

م املختلفة، لكن برز فيه حوى هذا الشرح كثريًا من املباحث العلمية يف أبواب العل  -6
 :االهتمام يف بابني من أبواب العلم مها

شرح الغريب، حيث ال يكاد خيلو حديث منه، ولذا يصح أن يعترب هذا الكتاب  - أ
 .«املصابيح»مرجعًا يف شرح غريب كتاب 

تأويل خمتلف احلديث، فقد عين املؤلف بذلك عناية بالغة، واستطاع أن يوفق بني  - ب
اليت ظاهرها التعارض، يف عدد من املسائل العلمية اليت َتَعرَّض هلا كثري من األحاديث 

يقال عنه يف باب ( شرح الغريب)يف الكتاب، وكما قيل عن أمهية هذا الكتاب يف 
 .تأويل خمتلف احلديث

ظهور شخصية املؤلف يف هذا الكتاب، فلم يعد جمرد ناقل فحسب، بل كان ميحص   -5
 .موردًا لكثري من الشراح وحمل عنايتهم واهتمامهم وحيقق، ويستنبط ويضيف، مما جعله

عناية املؤلف بضبط ألفاظ احلديث، من خالل النظر يف الروايات املختلفة للحديث،   -9
واالعتماد على األصول املضبوطة املقروءة على حفاظ احلديث، ومن مث يرجح ما يراه 

 .ويبني التصحيف والتحريف الذي قد يقع من الرواة وغريهم
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ونفي التصحيف والتحريف الذي قد يقع من  «املصابيح»ته أيضًا بضبط ألفاظ عناي  -4
من خالل عرض ألفاظه على كتب السنة األخرى، وأيضًا نفي  «املصابيح»مؤلف 

 .التحريف الذي حيصل من النساخ من خالل املقارنة بني النسخ
يب وعلماء اللغة، بروز الناحية اللغوية عند املؤلف من خالل مناقشته ألقوال شراح الغر  -7

هذا باإلضافة إىل جزالة . وكثرة إيراده للشواهد الشعرية والنثرية اليت تؤيد ما يذهب إليه
 .ألفاظه وجودة أسلوبه

مجع املؤلف يف هذا الكتاب إىل اجلوانب العلمية جوانب تربوية من وعظ وتوجيه وإرشاد،   -6 
ظيم نصوص الكتاب والسنة، فكان يستغل املناسبات وينتهز الفرص مثاًل للدعوة إىل تع

ويف مناسبات أخرى يدعو إىل توقري الصحابة وإجالهلم، ويف أخرى ترى منه احترام 
كل ذلك بأسلوب حسن ... العلماء والتأدب معهم، والتماس العذر هلم فيما خيالفهم فيه

رقيق مؤثر، هذا باإلضافة إىل ما يلمسه القارئ من تواضع املؤلف وهضم نفسه ونسبتها 
 العجز والقصور، وغري ذلك من اجلوانب التربوية اليت ينبغي أن ال ينفك عنها طالب إىل

 . العلم

 .المـآخــــــــذ: ثانياا 
كل عمل بشري ال ميكن أن يسلم من السهو واخلطأ والقصور، وكل يؤخذ من قوله ويرد 

ة القلم، وَكْبوة وال آمن فيما أوردته عن َعْثر»: ، وقد قال املؤلف يف خامتتهإال املعصوم 
الذهن، وَهْفوة احلفظ، وَغْفلة القلب، فُأَحرِّج على من عثر على شيء من ذلك أن َيْفِتق َرْتقه، 

 .( )«وَيْرَقع َخْرقه، ويضم َنْشره
وهذه مجلة من امللحوظات اليت وقفت عليها أثناء التحقيق، وبينت وجه الصواب فيها على 

أمجلها يف هذا املوضع، واهلدف من ذلك هو إصالح  التفصيل يف موضعها من الكتاب، وأنا
 :العوج وسد النقص والوصول بالكتاب إىل حنوٍ من التمام والكمال، فمن أبرز هذه امللحوظات

وقوع املؤلف يف بعض األخطاء العقدية املخالفة ملذهب السلف الصاحل كتأويله لبعض   - 

                                 
 (. 5  /4)امليسر (   )
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غريها من الزالت مما سبق نصوص الصفات، وعدم أخذه بأحاديث اآلحاد يف العقيدة و
 .( )التنبيه عليه

عدم عنايته ببيان درجة األحاديث ومتييز صحيحها من سقيمها، مع أنه باب حيتاج إليه   - 
 .طلبة العلم كثريًا، وال يدركه كثرٌي منهم

 :تابع البغويَّ فيما سها فيه دون أن يتعقبه، ومن ذلك  - 

. لعكرمة بن وهب ( )«ِريال يدخل اجلنة اجلوَّاظ واجَلْعَظ»: َنَسب حديث  -
حارثة بن وهب، بل بىن املؤلف على هذا اخلطأ أن حكم على احلديث : والصواب

 .ن عكرمة بن وهب مل يذكره أحد يف الصحابةأباإلرسال، وعلَّل ذلك ب
البن عمر، والصواب أن  ( )«...رجاًل يتجشأ مسع رسول اهلل »: نسب حديث  -

 .احلديث أليوب بن عثمان

هناك أحاديث أغفل البغوي رواهتا، فوهم املؤلف يف نسبتها لرواهتا، أو أهنا أحاديث   -4
 :وردت ضمن الشرح، ومن ذلك

الرمحن بن عوف، وهو أليب لعبد (4)«الرحم شجنة من الرمحن»: نسب حديث  -
 .هريرة

أليب هريرة، والصواب  (6)«لن يهلك الناس حىت يعذروا من أنفسهم»: نسب حديث  -
 .أنه من حديث رجل من الصحابة مل يسمَّ

وأصحاب  قمت على باب اجلنة فكان عامة من دخلها املساكني»: نسب حديث  -
 .أليب هريرة، والصواب أنه ألسامة بن زيد (5)«...اجلد حمبوسون

                                 
 (.46) «هج املؤلف يف بيانه للمسائل العقديةمن»، ومبحث ( 4) «عقيدته»راجع مبحث (   )
 (.96)رقم (   )
 (.74)رقم (   )
 (.44)رقم (  4)
 (.46)رقم (  6)
 (.79)رقم (  5)
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أليب  ( )«أول أشراط الساعة نار حتشر الناس من املشرق إىل املغرب»: نسب حديث  -
 .، والصواب أنه ألنس بن مالكهريرة

 :من املالحظات يف العزو للمصادر  -6
 .( )«الصحيحني»عزا بعض األحاديث للسنن وهي خمرجة يف   -
 .، وهي عند البخاري أيضًا( )ملسلم «من ابتلي من هذه البنات بشيء»: عزا رواية  -
 .، وهي عند مسلم(4)رمذيللت «على َرْمل حصري»: عزا رواية  -
 «...واحلرير واخلمر واملعازف ليكونن يف أميت أقوام يستحلون احلر»: عزا حديث  -

 .، وهو سهو منه كما نبه على ذلك الطيـيب(6)ملسلم
إن من أغبط أوليائي عندي مؤمن خفيف »: عند شرحه حلديث أيب أمامة  -

الواردة يف احلديث ُفسِّرت يف منت  «مث نقد بيده»: ذكر أن لفظة. (5)«...احلاذ
ومل أقف على شيء من ذلك . «يقللها»حيث جاء فيه  «مسند أمحد»احلديث يف 

 .واهلل أعلم. بعد طول حبث، فيظهر أن نسبته ألمحد سهو

                                 
 (.49 )هذا احلديث ذكره ضمن شرح احلديث (   )
 (.4)ينظر شرح احلديث (   )
 (.66)ينظر شرح احلديث (   )
 (.77)ينظر شرح احلديث (  4)
 (.64 )ينظر شرح احلديث (  6)
 (. 7)رقم (  5)
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 المبحث الرابع

 للطيـبي «الكاشف عن حقائق السنن»قارنة بينه وبني م
 :تمهيــد

 :حيسن أن أقدم بني يدي هذه املقارنة بعض اإليضاحات العامة
  املتوىف سنة شرف الدين احلسني بن عبداهلل بن حممد الطِّيـيب: هو «الكاشف»مؤلف ،

 .( )(ه 94)
 كما صرح بذلك يف مقدمته «الكاشف عن حقائق السنن»: تابه هوعنوان ك( ). 
  ّوهو (ه 94)للخطيب التربيزي  ( )«مشكاة املصابيح»أول شرح لـ «الكاشف»ُيَعد ،

بإشارة من شيخه الطيـيب، فلما فرغ منه مشَّر  «املشكاة»وقد ألف ، أحد تالميذ الطيـيب
 .(4)الطيـيب عن ساعد اجِلدِّ يف شرحه

                                 
ملفسرين للداودي ، طبقات ا(  6/ )، بغية الوعاة (46 / )الدرر الكامنة : تنظر ترمجته يف(   )

 (.7  / )، البدر الطالع (9  /5)، شذرات الذهب (99 ص)
 :وقد أفردت ترمجته ومنهجه يف بعض كتبه بدراسات خاصة، منها

اإلمام احلافظ شرف الدين احلسني بن عبداهلل الطييب ومنهجه يف كتابه »رسالة دكتوراه بعنوان 
 اإلمام يف التفسري واحلديث :ام الطييباإلم». لفاتن حسن حلواين «الكاشف عن حقائق السنن

: والبالغة العربية، حياته وجهوده العلمية، ودراسة عامة حول شرحه ملشكاة املصابيح املسمى
اإلمام شرف الدين الطييب، جتديداته وجهوده ». رحملمد رفعت جنـزي «الكاشف عن حقائق السنن

 .لعبداحلميد هنداوي «البالغية
 (.96 / )الكاشف (   )

وقد طبع بتحقيق املفيت عبدالغفار وآخرين، ونشرته إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية يف كراتشي، 
 .(ه  4 )عام 

 .(ه9 4 )عبداحلميد هنداوي، ونشرته مكتبة نزار الباز يف مكة والرياض، عام / مث طبع بتحقيق
 (.  ص) «كاةاملش»راجع الكالم عن (   )
 (.54 / )ينظر مقدمة الطييب (  4)
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 الذي عاش فيه التُّْوِرِبْشيت والطيـيب متقارب، فالتوربشيت عاش يف النصف األول  العصر
من القرن السابع، والطيـيب عاش يف النصف الثاين منه وأوائل الثامن، وبني وفاتيهما 

 .سنة(  4)
  عاش يف إقليم  -كما تقدم-كذلك املكان الذي عاشا فيه متقارب أيضًا، فالتوربشيت

، وهي أقاليم ( )وأما الطيـيب فكان يف إقليم خوزستان غرب إقليم فارسفارس مث كرمان، 
 .تقع ضمن إيران اليوم

وشرح  -«امليسر»-وبعد هذه اإليضاحات السريعة، أبدأ باملقارنة بني شرح التُّْوِرِبْشيت 
 :من عدة جوانب -«الكاشف»-الطيـيب 

 :من حيث الموضوع : أولا 
، «املصابيح»شرح لكتاب  «رسََّيامُل»ختالفًا من جهة أن سيبدو للناظر أن بني الكتابني ا

 .«مشكاة املصابيح»فهو شرح لكتاب  «الكاشف»وأما 
واألبواب  «املشكاة»أصل  «املصابيح»والواقع أن موضوع الكتابني متقارب جدًا؛ إذ 

 ،«املشكاة»موجودة يف  «املصابيح»والكتب داخل الكتابني واحدة، واألحاديث املوجودة يف 
أضاف أحاديث مناسبة للباب مل يذكرها صاحب  «املشكاة»والفرق بينهما أن صاحب 

 «املشكاة»أوسع وأمشل؛ الشتمال  ، وهذا أحد اجلوانب اليت جعلت شرح الطيـيب( )األصل
 .«املصابيح»على أحاديث ليست يف 

 :من حيث المنهج العام للكتاب : ثانياا 
علم احلديث، رتبها على مقدمة، ومقاصد استفتح الطيـيب شرحه مبقدمة يف معرفة   - 

بينما التُّوِرِبْشيت ابتدأ بعد خطبته مباشرة بشرح . ( )مرتبة على أربعة أبواب، وخامتة

                                 
 .راجع مصادر ترمجته(   )
 (.  ص) «مشكاة املصابيح»راجع احلديث عن (   )
 .أنه اختصرها من كتاب ابن الصالح وغريه( 96 / )ذكر يف مقدمته (   )
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 .«املصابيح»
ينتقي من أحاديث الباب ما يراه حباجة إىل شرح إلشكال فيه،  -كما تقدم-التُّْوِرِبْشيت   - 

 .( )البًابينما الطيـيب يستوعب أحاديث الباب بالشرح غ
شرح  ( )يعتين الطيـيب بشرح تراجم بعض الكتب واألبواب، فمثاًل يف كتاب النكاح  - 
وأيضًا يف تراجم بعض األبواب، كما . وغريها (4)واملناسك ( )ومثله يف اجلنائز( النكاح)معىن 

وهذا اجلانب غري . (5)بني املراد باإلحصار (6)يف باب اإلحصار وفوت احلج من كتاب املناسك
 .«امليسر»وجود يف م

 :من حيث الطريقة في شرح كل حديث : ثالثاا 
قبل أن أعرض أوجه املقارنة يف هذا العنصر أسوق هذا املثال من شرح الكتابني حلديث أيب 

كما  يأكل احلسناتحلسد اإياكم واحلسد، فإن »: قال هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل 
 .(9)«تأكل النار احلطب

 : قال التُّْوِرِبْشيت يف شرح هذا احلديث
حلسد اإياكم واحلسد، فإن »: قال ومنه حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل 

 .«يأكل احلسنات كما تأكل النار احلطب

                                 
ا فصاًل كاماًل، كما يف الفصل قد يترك شرح حديث لظهوره، وقد يترك جمموعة أحاديث، بل رمب(   )

الفصل الثالث »: حيث قال( 564 /4)الثالث من باب رزق الوالة وهداياهم من كتاب اإلمارة 
 .(45  /4: )وينظر أيضًا «ظاهر

( (  )9/  65.) 
( (  )4/    .) 
(4(  )5/ 7 5.) 
(6(  )5/ 6 5) 
 .وغريها( 646 ، 765 /5)ينظر كذلك (  5)
 «املشكاة»ويف ( 45 / ) «املصابيح»وموضعه يف . من هذا الرسالة(  5) وهو احلديث رقم(  9)

 .ولفظهما واحد ( 46 / )
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جة هلم يف ذلك، َيستدل هبذا احلديث من يقول بإحباط العمل من املبتدعة الضالل، وال ح
ملا يف األحاديث الصحاح من خالف ما ذهبوا إليه، وهي أكثر وأظهر وأوضح مما متسكوا 

 .باملفهوم عنه
، وأخذ مال الذي يأيت يوم القيامة وقد ضرب هذا، وشتم هذا»: حديث امُلْفِلس: فمنها

 .احلديث «...هذا، وسفك دم هذا، فُيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته
انت الكبرية ُمْحِبطًة للحسنات مل يكن يبقى هلذا املتعاطي تلك الكبائر حسنة ُتعطى فلو ك

 .خصَمه مع الكبائر اليت ذكرت
فال بد إذًا أن ُيأول هذا احلديث على وجه ال خيالف األحاديث الصحاح، واألصول 

 :املستنبطة من الكتاب والسنة، وذلك من وجهني
صاحبه إىل اغتياب احملسود، وشتمه، ورمبا يتلف ماله، إن احلسد يفضي ب: أن نقول: أحدمها

وكل ذلك مظامل يقتص عنها هبا يف اآلخرة، وتذهب يف عْرض ذلك . ويسعى يف سفك دمه
 .وهذا هو املراد باإلحباط. حسناته

التضعيف يف احلسنات يوجد على حسب استعداد العبد وصالحه : أن نقول: والوجه اآلخر
كبًا للخطايا نقص من ثواب عمله فيما يتعلق بالتضعيف ما يوازي يف دينه، فمهما كان مرت

 .احنطاطه يف املرتبة مبا اجترحه من اخلطايا
مثل أن ُيَقّدر أن ذا َرَهق عمل حسنة، فأثيب عليها عشرًا، ولو مل يكن رهقه ألثيب 
أضعاف ذلك، فهذا الذي نقص من التضعيف بسبب ما ارتكبه من الذنب هو املراد من 

 .التُّْوِرِبْشيتشرح  انتهى. باطاإلح

 :وقال الطيـيب يف شرحه هلذا احلديث
 . احلديث الثامن عن أيب هريرة رضي اهلل عنه

متسك به من يرى إحباط الطاعات باملعاصي : ( )(قض) «يأكل احلسنات»: قوله
على أن بأن املعىن أن احلسد ُيذِهب حسناته ويتلفها عليه، بأن حيمله : كاملعتزلة، وأجيب عنه

                                 
 .هذا رمز القاضي البيضاوي(   )



 14  المحقق دراسة تحليلية للقسم

يفعل باحملسود من إتالف مال وهتك عرض وقصد نفس ما يقتضي صرف تلك احلسنات 
: قال بأسرها يف عوضه، كما روي يف صحاح باب الظلم عن أيب هريرة رضي اهلل عنه، أنه 

، قد شتم هذااة وصيام وقيام، ويأيت بصالة وزك يأيت يوم القيامةإن املفلس من أميت من »
فُيعطى هذا من حسناته وهذا من ضرب هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، و

حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه مث طرح يف 
طي لتلك الكبائر حسنة طاعات باملعاصي، وإال مل يكن يبقى هلذا اآليت املتعاإلحباط ال «النار

 .  انتهى كالمه. يقضي هبا حق خصمه
إن التضعيف يف : أن يقال: وهذا أحد الوجهني مما ذكره الشيخ التُّْوِرِبْشيت، والوجه اآلخر

احلسنات يوجد على حسب استعداد العبد وصالحه يف دينه، فمهما كان مرتكباً للخطايا نقص 
يوازي احنطاطه يف املرتبة مبا اجترحه من اخلطايا، من  من ثواب عمله فيما يتعلق بالتضعيف ما

مثل أن ُيَقّدر أن ذا َرَهق عمل حسنة، فأثيب عليها عشرًا، ولو مل يكن رهقه ألثيب أضعاف 
 .ذلك، فهذا الذي نقص من التضعيف بسبب ما ارتكبه من الذنب هو املراد من اإلحباط

دم القبول، وأن تلك احلسنات الصادرة عنه إن األكل هنا استعارة لع: وميكن أن يقال: أقول
 .مردودة عليه، وليست بثابتة يف ديوان أعماله الصاحلة حىت حتبط، كمن صلى يف دار مغصوبة

وهبذا حيسن وجه التشبيه بالنار، فإن النار عند اشتعاهلا والتهاهبا ال تترك من الوقود شيئاً إال 
به احلسد باحلطب اجلزل الذي تشتعل فيه النار، أفنته، فشبهت األعمال الصادرة عنه عند ارتكا

يف اإلفناء واإلعدام، مبالغة وزجراً للحاسد، فاألكل يف النار أيضاً استعارة أو مشاكلة لوقوعه يف 
ًا فسأله عن شيء مل تقبل له من أتى عراف»: ونظريه قوله  «يأكل احلسنات»: صحبة قوله

انتهى شرح . !ونظائره كثرية، فإذا مل يثبت يف ديوانه كيف حيبط ؟ «صالة أربعني ليلة
 .( )الطيـيب

 :فمن خالل قراءة هذين النصني مع النظر يف غريمها من النصوص يظهر ما يلي
ًا كما هنا، أما يذكر التُّْوِرِبْشيت طرف احلديث غالبًا، وقد يذكره تامًا إذا كان قصري  - 

                                 
( (  ) 6/   4.) 
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 .الطيـيب فال يسوق منه شيئًا وإمنا يبدأ بشرحه
 .كالمها يذكر صحايب احلديث  - 

احلديث الثامن »: يرقم الطيـيب أحاديث كل فصل على حدة، كقوله يف هذا املثال  - 
 .«عن أيب هريرة

كالمها ال يستوعب احلديث بالشرح، فال يشرحان كل لفظة، وال يقفان عند كل   -4
 .يتعرضان أللفاظ معينة ومسائل حمددة يريان حاجتها للبيان وإزالة اإلشكال مسألة، وإمنا

السَِّمة العامة يف شرحهما هي اإلجياز واالختصار، لكنهما يتوقفان عند بعض القضايا،   -6
اليت يرى كلٌّ منهما حاجتها لشيء من البسط، ففي هذا احلديث مثاًل توقفا عند مسألة إحباط 

 .( )ن ركائز مذاهب بعض فرق الضاللالعمل بالسيئات وهي م

، واستعمل يف العزو ( )أكثر الطيـيب من النقل عن مجلة من املصادر ذكرها يف مقدمته  -5
وهي شرح التُّْوِرِبْشيت، والبيضاوي،  «املصابيح»إليها رموزًا، ومن هذه املصادر بعض شروح 
ىل بعض الشروح األخرى كشرح هذا باإلضافة إ. وُمْظِهر الدين الزيداين، واألََْشرف الُفقاعي

 .مسلم للنووي، ومعامل السنن للخطايب، وشرح السنة للبغوي

وهلذا جاء شرحه أوىف من شرح التُّْوِرِبْشيت، حيث إنه كثريًا يستوعب ما عند التُّْوِرِبْشيت، 
، مث تأيت إضافاته وتعقباته كما يف هذا وغريهم «املصابيح»ويضيف إليه ما عند غريه من شراح 

 .املثال، وهلذا فالذي يقرأ شرحه كأنه يقرأ عدة شروح

 :من حيث المنهج العلمي في شرح األحاديث: رابعاا 
أكثر الشيخان من االستدالل بالكتاب والسنة ملا يذهبان إليه، وجعال هذين املصدرين   - 

عرية حكماً فصالً يردان منه ويصدران عنه، كما يف املثال السابق، مع استشهادهم بالشواهد الش
 .واألمثال النثرية

                                 
:  ينظرومن شرح الطييب. من هذه الدراسة( 96ص: )لالستزادة من األمثلة من شرح التُّْوِرِبْشيت ينظر(   )

 (.777 /7)و( 955 /5)
( (  ) / 57.) 
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تنوعت العلوم واملعارف اليت اشتمل عليها الشرحان ما بني مسائل حديثية وفقهية   - 
، يف ( )ولغوية وغريها، لكن ظهرت عناية الطيـيب باجلوانب البالغية واللغوية أكثر من غريها

اديث والتوفيق حني أن التُّْوِرِبْشيت ظهرت عنايته أكثر بشرح الغريب ودفع التعارض بني األح
 .( )بينها

ظهرت عند الشيخني شخصية العامل الناقد اجملتهد، الذي ميحص ويدقق وحيقق،   - 
فيتعقبان بعض اآلراء، ويردان على بعض األقوال، وجيتهدان فيما مل يقفا فيه على قوٍل ألحد، 

 .كل هذا بعبارة حسنة، وأدب جمٍّ، وتواضع كرمي

يف كثري من القضايا العقدية وأشادا به، حرص الشيخان على تقرير مذهب السلف   -4
 .لكنهما خالفا هذا املنهج يف تأويلهما لبعض الصفات

، وكذلك الطيـيب أول مجلة ( )وقد نبهت فيما سبق على تأويل التُّْوِرِبْشيت لبعض الصفات
، وكشف (5)، والفرح بالرضا(6)، والضحك بالرضا والرأفة(4)من الصفات؛ كتأويله اليد بالنعمة

                                 
، وحديث معاذ ( 44/ )، وحديث عبداهلل بن عمرو (9 4/ )ينظر أيضًا شرحه حلديث ابن عمر (   )

( /444.) 
وقد أشار الطييب هلذا يف مقدمته (. 9 / )عبداحلميد هنداوي لشرح الطييب . وانظر مقدمة د

شرح معضله، وحل مشكله، وتلخيص »: تتمثل يف حيث ذكر أن خطته يف هذا الشرح (54 / )
 .«عويصه، وإبراز نكاته ولطائفه، على ما تستدعيه غرائب اللغة والنحو، ويقتضيه علم املعاين والبيان

لطائف التبيان »وأيضاً  «التبيان يف البيان»والطييب له عناية خاصة بعلوم البالغة، فقد ألف فيها كتابه 
عبداحلميد هنداوي، وقد أفرد احملقق هذا اجلانب . ا مطبوعان بتحقيق دومه «يف املعاين والبيان

اإلمام شرف الدين الطييب، جتديداته وجهوده »بدراسة خاصة يف رسالته للماجستري وعنواهنا 
 .وهي مطبوعة «البالغية

 (.57ص)راجع الكالم عن منهجه (   )
 (.46ص)بيانه للمسائل العقدية ضمن منهجه تفصياًل و، ( 4ص) «عقيدته»راجع مبحث (   )
(4(  ) /66 .) 
(6(  )4/  65.) 
(5(  )5/ 44 .) 
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 . ( )وغري من التأويالت اليت ختالف مذهب السلف يف الصفات ( )لساق بالشدةا

موافقًا هبذا منهج السلف،  ( )يرى الطيـيب االحتجاج خبرب اآلحاد يف باب العقيدة  -6
 .(4)وخمالفًا التُّْوِرِبْشيت الذي زلت قدمه يف هذه املسألة كما تقدم

، -كما يف املثال السابق-خلوارج اجتهد الشيخان يف الرد على الفرق املبتدعة كا  -5
 .(6)والرافضة، واملعتزلة والقدرية وغريهم

 :من حيث الحجم: خامساا 
يعادل تقريبًا  «امليسر»الناظر يف الكتابني يتبني له جبالء الفرق بينهما يف احلجم، فكتاب 

 : تقدمت اإلشارة لبعضها، وإمجاهلا كما يلي بابسوهلذا عدة أ، «الكاشف»ثلث حجم 

على أحاديث ليست يف اليت شرحها الطيـيب  «املصابيح مشكاة»تمال اش  - 
يف كل  «املشكاة»، وهذه األحاديث عبارة عن فصل ثالث أضافه صاحب (5)«املصابيح»

 .«املصابيح»، فذكر بعض األحاديث املناسبة للباب ومل يذكرها صاحب باب
ْوِرِبْشيت ينتقي بعض استيعاب الطيـيب ألحاديث الباب بالشرح غالبًا، بينما التُّ  - 

 .(9)األحاديث اليت يرى أمهية تناوهلا بالشرح

 .(4)بدأ الطيـيب شرحه مبقدمة يف علوم احلديث قبل البدء بشرح الكتاب  - 

                                 
( (  )  / 445 ، 66 .) 
 (. 5  /6 )، (9   ، 64  /4)، ( 64/ : )ينظر أيضًا(   )
 (.6   /6 )، (644/ )ينظر (   )
 «منهجه تفصياًل»بيانه للمسائل العقدية ضمن : ، ومبحث( 4ص) «عقيدته»راجع مبحث (  4)

 (.46ص)
، (679 /  )، (657،   6/ )ييب وينظر شرح الط(.  4ص) «عقيدة التُّْوِرِبْشيت»راجع مبحث (  6)

(  / 44  ، 446.) 
 .تقدمت اإلشارة هلذا عند املقارنة بني الكتابني من حيث املوضوع(  5)
 .تقدمت اإلشارة هلذا عند املقارنة بينهما من حيث املنهج العام(  9)
 .تقدمت اإلشارة هلذا عند املقارنة بينهما من حيث املنهج العام(  4)
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وال سيما كتب الشروح، فقد  ( )ما ضمنه الطيـيب كتابه من النقل عن بعض املصادر  -4
رح احلديث الواحد، أو املسألة الواحدة أخذ هذا النقل حيِّزًا من الشرح، فتراه مثاًل ينقل يف ش

عن كتابني أو ثالثة، مث رمبا يضيف شيئًا، أو يعلق أو يتعقب، ففي املثال السابق نقل عن 
 .البيضاوي، مث التُّْوِرِبْشيت، مث أضاف كالمًا من عنده

                                 
 .شارة هلذا عند املقارنة بينهما من حيث الطريقة يف شرح كل حديثتقدمت اإل(   )



 

 
 

 الفصل الثالث

 منهج العمل يف التحقيق
 :وفيه مبحثان
 .طية للكتابالتعريف بالنسخ اخل: املبحث األول
 .منهج التحقيق والتخريج والتعليق على الكتاب: املبحث الثاين

 



 1   منهج العمل في التحقيق

 المبحث األول

 التعريف بالنسخ اخلطية
يف حتقيق هذا اجلزء أربع  أن النسخ اليت ميكن االستفادة منها إاللكتاب عدة نسخ خطية، ل

 :نسخ، هي
 (.األصل)نسخة تشستربيت  - 

وحمفوظة مبكتبة جامعة اإلمام حممد بن ، بإيرلندايت مصورة من مكتبة تشستربوهي نسخة 
إمساعيل بن خليل بن : بقلم (ه 95) سنة، وقد كتبت (ف/7 66)سعود اإلسالمية برقم 

ورقة، يف كل ورقة صفحتان، ويف كل صفحة ( 5  ) تقع يفتامة،  ة، وهي نسخإبراهيم املقفع
وكتب يف هامش بعض األوراق ، ينقصه النقط أحيانًاالنسخ، خبط وقد كتبت  .سطرًا(   )

، وفيها تصويبات لبعض األلفاظ، وهذا يدل (صح)أحاديث أو مجل سقطت، وختمت بعالمة 
 . على مقابلتها بأصلها

اهلل الغين القدير حممد املعروف تشرف بتملكها فقري عفو »: كما كتب على غالفها عبارة
سنة .. .السيد حممد أمني استصحبه الفقري»: وكتب أيضًا .«برضا علي عفا اهلل عنه

 .«ه9   
وقد اْعَتَمْدت هذه النسخة أصاًل؛ ألهنا تامة ومتقدمة، ومقابلة ومصححة، وأخطاؤها 

 (.األصل)وقد أشرت هلا عند املقابلة بـ . وسقطها قليٌل جدًا، وخطها جيد ومقروء

 .( )(س)نسخة مكتبة األسد  -2
، وقد كتبت سنة (6 44 )برقم  وهي نسخة مصورة من مكتبة األسد الوطنية بدمشق

                                 
ناصر بن عبداللطيف . ألخي الشيخ د -بعد اهلل تعاىل-يعود الفضل يف احلصول على هذه النسخة (   )

 .البابطني، فجزاه اهلل خريًا 



     منهج العمل في التحقيق

ورقة، يف كل ( 7 4)حممد بن حممد بن قاسم، وهي نسخة تامة، تقع يف : بقلم ( )(ه  9)
سطرًا، لكن ظهر يل أنه قد وقع سقط يف أوهلا مث ( 6 )ورقة صفحتان، ويف كل صفحة 

 .ُأكملت خبط تبدو حداثته
الصفحات ختمت بعالمة وقد كتبت خبط نسخي واضح، وفيها إحلاقات يف هوامش بعض 

 (. صح)
وهذه النسخة نفيسة من جهة أهنا أقدم النسخ، لكن وقعت فيها بعض األخطاء وبعض 

 . السقط ورمبا سقطت أسطر بكاملها، ولذا مل أختذها أصاًل
 (.س)ورمزت هلا عند املقابلة باحلرف 

 (.ب)نسخة معهد البريوين  -3
أوزبكستان،  -دراسات الشرقية بطشقند وهي نسخة مصورة من مكتبة معهد البريوين لل
، (ه7 9)وقد كتبت سنة (. ف/ 6  )وحمفوظة مبركز امللك فيصل للبحوث بالرياض برقم 

 .عبداهلل بن احلسني بن أيب املظفر بن ياسني: بقلم
واملوجود من هذه النسخة هو اجمللد الثاين، ويبدأ بكتاب املناسك إىل هناية الكتاب، ويقع يف 

وقد تلف من أوله مبقدار . سطرًا(   )، يف كل ورقة صفحتان، ويف كل صفحة ورقة(  4 )
 .ورقتني ونصف وأكمل خبط مغاير

                                 
فلم تتضح الكتابة يف ورد تاريخ كتابتها يف آخر صفحة منها، لكن هناية الصفحة تأثر ببعض العوامل (   )

مكتوب خبط اليد وغري مرقم -اجمللد األول)املصورة، إال أن مفهرسي خمطوطات املكتبة العثمانية حبلب 
، وقد كانت هذه النسخة ضمن حمتويات املكتبة العثمانية (ه  9)أفادوا بأهنا كتبت سنة ( الصفحات

يات هذه املكتبة إىل مكتبة األسد الوطنية ، مث ُنِقَلت حمتو(79)واخلاص ( 9 6 )حبلب، ورقمها العام 
 . بدمشق

حيث ذكر أن هذا التاريخ هو ( 9  /5) «تاريخ األدب العريب»وقد أخطأ بروكلمان يف 
ومنها -تاريخ تأليف الكتاب، وهو خطأ بيِّن، فإن تاريخ تأليف الكتاب واضح يف هناية مجيع النسخ 

راغ من إنشاء هذا الكتاب يف آخر النهار من يوم وقع الف»: ؛ حيث جاء فيها ما نصه-هذه النسخة
 .«اجلمعة السادس من صفر سنة ستني وست مئة
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، (صح)وقد كتبت خبط النسخ، ويف هوامش بعض الصفحات إحلاقات خمتومة بعالمة 
 .«وقف حممد باشا»: وعليها أختام وقف كتب عليها

 :عدة نواحيوهذه النسخة هي أنفس النسخ، وتربز أمهيتها من 
: يف األصل خبط املصنف»: أهنا منقولة عن نسخة املؤلف، فقد جاء يف آخرها ما نصه: أواًل

َوُوِجد يف آخر الكتاب الذي »: مث قال كاتبها أيضًا. «...وقع الفراغ من إنشاء هذا الكتاب
عنه  وهو رضي اهلل... مضى موالنا الوالد: خبط املصنف قدس اهلل روحه، خبط ولده ما صورته

 .( )«مصنف هذا الكتاب وكاتبه
 .هي أضبط النسخ، وأندرها أخطاًء وسقطًا، وأوضحها خطًا: ثانيًا
 .ِقَدم تارخيها: ثالثًا

َفَحِريٌّ هبذه النسخة أن ُتتَّخذ أصاًل، إال أين مل أحصل عليها إال بعدما فرغت من التحقيق، 
املواضع اليت كانت حمل إشكال، ورمزت فكررت املقابلة هبا، مثبتًا أهم الفروق، وال سيما يف 

 (.ب)هلا باحلرف 

 (.أ)جامعة اإلمام سخة ن -4 
حممد بن سعود اإلسالمية  كتبة جامعة اإلماممبأصلية وهي نسخة مصورة من نسخة 

عبداحلي بن حممد بن أمحد : بقلم (ه744)، وقد كتبت سنة (خ/744)رقم ب بالرياض
 ورقة، يف كل ورقة صفحتان، ويف كل صفحة( 77 )تقع يف ، وهي نسخة تامة الشروري

 .سطرًا( 6 )
قريب من اخلط الفارسي، وكتب يف بعض اهلوامش بعض خبط جيد واضح وقد كتبت 

جعلت بعض الكلمات وعناوين و، (صح)التعليقات والتصحيحات، وختم بعضها بعالمة 
 .األبواب باحلمرة

كما كتب على غالفها ، (ه 6  )نة وعليها أختام متلك باسم أمحد خريي، وأنه اقتناها س
 .للسبكي «طبقات الشافعية الكربى»ترمجة للتُّْوِرِبْشيت نقلها مالك النسخة أمحد خريي من 

                                 
 (. 6ص) «وفاة املؤلف»سياق الكالم بتمامه تقدم يف مبحث (   )
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 .ويعيب هذه النسخة كثرة األخطاء والتحريفات
 (.أ)وقد رمزت هلا عند املقابلة باحلرف 

  طبعة الكتاب: 

ياض بطبع هذا الشرح، ونشرته عام قامت مؤخرًا مكتبة نزار مصطفى الباز يف مكة والر
عبداحلميد : يف أربعة جملدات، وقام بتحقيقه عدد من الباحثني بإشراف الدكتور (ه  4 )

 .كاماًل «املصابيح»هنداوي، كما يف مقدمة التحقيق، وأدرجوا معه منت 
ولست بصدد تقومي هذه الطبعة، ومل يكن هذا املبحث مدرجًا ضمن خطة البحث، لكن 

الكتاب طبع بعد تسجيل الرسالة، والعزو إىل املطبوعة أيسر، رأيت من املستحسن أن حيث إن 
 : أشري هلذه الطبعة، وأعرض بإمجال لبعض النقاط

 إخراج النص فيها من حيث العموم جيد واألخطاء قليلة. 
  وقع فيها سقط فاحش يف أوهلا؛ وهو شرح مثان وثالثني حديثًا تقريبًا، وحتديدًا بعد

، وحىت أواخر شرح احلديث األربعني، وهذا السقط ( )رح احلديث الثاينمنتصف ش
 (.7   -9 ص)عبدالرمحن الزيد من / يقابل يف رسالة الشيخ الدكتور

 وقع أيضًا يف أثنائها بعض السقط، ومل أتتبع ذلك لكن مماوقعت عليه : 
 .( )سقط شرح أحاديث الصحاح من باب األذان  -
قريبًا من كتاب املناسك، ويبدأ من أوائل شرح سقط شرح أربعة عشر حديثًا ت  -

، وحىت أوائل شرح ( )حديث ابن عباس من باب خطبة يوم النحر ورمي أيام التشريق
وهذا السقط يقابل يف رسالة الشيخ . حديث أيب قتادة من باب احملرم جيتنب الصيد

 (.9   -44 ص)إبراهيم الناصر من / الدكتور

                                 

 .«    : ويشري إىل هذا املعىن قوله سبحانه»: بعد قوله( 49/ )امليسر (   )
 (. 7 / )امليسر (   )
 (.9 5/ )امليسر (   )



 4   منهج العمل في التحقيق

، ورقمه ( )ب يف اهلل ومن اهلل من كتاب اآلدابسقط شرح حديث أنس من باب احل  -
 (.69)يف حبثي هذا 

                                 
 (.697 / )امليسر (   )
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 المبحث الثاني

 منهج التحقيق والتخريج والتعليق على الكتاب
إىل وأشرت ، احلديثة حسب قواعد اإلمالء (األصل)نسخة تشستربيت النص من  بتكت  - 

كل صفحة، بداية كل صفحة من صفحاهتا بوضع خط مائل قبل الكلمة األوىل من أول 
 .مث كتبت يف حماذاهتا يف اهلامش األيسر رقم الصفحة، وجعلته بني معقوفتني

من  تالفروق يف اهلامش، إال ما تأكد أثبت، واألخرى النسخت النسخة األصل بقابل  - 
وأشري  من النسخ األخرى الصواب ثبتأإين فأو رأيته خالف األوىل،  خطئه يف األصل
 .لذلك يف اهلامش

، فإن كانت كلمة واحدة أثبتها وأشرت على األصلمن النسخ األخرى ادة زيما كان من   - 
ذلك يف مع اإلشارة ل لذلك يف اهلامش، وإن كانت أكثر من كلمة وضعتها بني معقوفتني

 .اهلامش

 .وضعت عالمات الترقيم يف مواضعها املناسبة؛ للمساعدة على فهم النص  -4

سليًا، نظرًا ألن املؤلف ال يشرح كل ترقيمًا تسل املشروحة «املصابيح»رقمت أحاديث   -6
 .أحاديث الباب، أما األحاديث اليت ترد ضمن الشرح فلم أضع هلا رقمًا

بذكر اجلزء والصفحة  «املصابيح»عزوت كل حديث يشرحه املؤلف إىل موضعه يف   -5
ورقم احلديث، حسب طبعة دار املعرفة احملققة، مع سياق لفظ احلديث تامًا، ليمكن فهم 

رًا ألن املؤلف يقتصر يف الغالب على طرفه، أما إن ذكره تامًا فأكتفي بالعزو شرحه، نظ
 .ملوضعه

 .، وجعلت ذلك يف اهلامشمع ذكر رقم اآلية، اآليات القرآنية إىل سورها تعزو  -9

 :وفق املنهج اآليتاألحاديث واآلثار من مصادرها األصلية،  تخرج  -4

  ت بالعزو هلما دون غريمها، إال ، اكتفيأو أحدمها «الصحيحني»إن كان احلديث يف
 .حلاجة

  توسعت يف خترجيه، مبتدئًا بأصحاب السنن األربع على  «الصحيحني»إن كان خارج
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، وإذا ابتدأت مبصدر معني، حسب تاريخ الوفاةعلى حسب ترتيبهم املشهور، مث بغريهم 
بالنسبة  فإين أسوق طريقه، مث أرتب املصادر األخرى حبسب املتابعات التامة فالقاصرة

 .للمصدر األول
  إذا كان املصدر املعزو إليه مرتبًا على األبواب، فإين أذكر اسم الكتاب والباب، ورقم

فإن تكررت اإلحالة  .(ح)رامزًا له حبرف  -إن وجد  -اجلزء والصفحة، ورقم احلديث 
 على املصدر يف نفس املوضع اكتفيت مبا ذكرته عند أول وروده، مشريًا إىل أنه تقدم

، وقد ال أشري خصوصًا إذا كان املوضع قريبًا جدًا، فُيعلم «يف املوضع السابق»: بقويل
من إمهايل ملكان العـزو أنه تقدم قريبًا، إال أن يتغري رقم احلديث فأثبته بني هاللني، وقد 

 .أذكر اجلزء والصفحة، خصوصًا إذا طال الفصل

األبواب، فإين أذكر اجلزء والصفحة ورقم  وأما إذا مل يكن املصدر املعزو إليه مرتبًا على
 .-إن وجد-احلديث 

 على راٍو أو أكثر، فإين أقوم بدراسته،  ًاعندما يتبني أن يف إسناد احلديث أو متنه اختالف
فأنبه يف مبتدأ التخريج على من وقع عليه االختالف، مث أقوم بتخريج كل وجه على 

إما باجلمع  «النظر يف اخلالف»: عنوان ُأْعِقب ذلك بنتيجة هذا االختالف حتت. حدة
بني الروايات، أو الترجيح، حسب ما يتبني من خالل ختريج األوجه املختلفة، وعلى 
مقتضى أوجه اجلمع والترجيح اليت يسلكها العلماء، ومستعينًا مبا أقف عليه من كالم 

 .النقاد حول هذا االختالف

ديث دون بعضها اآلخر، وهنا أبدأ ورمبا يكون هذا االختالف وقع يف بعض طرق احل
بتخريج الطرق اليت مل يقع فيها اختالف، مث أعاجل اخلالف الواقع يف الطرق األخرى على 

 ما تقدم

  فإن عزا أو أحدمها «الصحيحني»إسناد احلديث واألثر إذا كان خارج مث أقوم بدراسة ،
؛ ختيار ألمثل األسانيداملؤلف احلديث ملصدر معني درست إسناد ذلك املصدر، وإال فاال

 :وذلك بالتعريف برواة اإلسناد من حيث
أو طبقته كما ذكرها ابن  -إن وجدت-، وتاريخ وفاته اسم الراوي ونسبه وما يعرف به

، مع احلرص على أن من تالميذه ثالثةو ثالثة من شيوخهذكر مث ، «التقريب»حجر يف 
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 .يكون املذكور يف اإلسناد منهم
 أتوسع يف مبا يفيد ذلك وملمتفقًا على توثيقه أوتضعيفه؛ اكتفيت إن كان الراوي مث 

وأما إن كان خمتلفاً فيه؛ فإين أتوسع يف ترمجته؛ بنقل أقوال املعدلني واجملرحني، مث . ترمجته
أختم ببيان ما يترجح يل من حاله مع بيان وجه الترجيح، مث أذيل الترمجة بذكر مجلة من 

 .املصادر يف ترمجته
  م على احلديث على ضوء دراسة اإلسناد، مع النظر يف قواعد أهل االصطالح؛ أحكمث

 .كالنظر فيه من جهة االتصال والشذوذ والعلة القادحة
 .فإن كان صحيحًا اكتفيت بذلك

ظرت يف متابعاته أو شواهده مما يرقى به من مث ن؛ بينت السبب وإن كان حسنًا أو ضعيفًا
 .الضعيف إىل احلسن لغريه احلسن إىل الصحيح لغريه، أو من

، عاضدًا حكمي مث أختم ببيان احلكم النهائي للحديث بعد النظر يف متابعاته أو شواهده
 .مبا أقف عليه من كالم أهل العلم

 .-حسب املستطاع-أقوال العلماء إىل مصادرها  تعزو  -7

يعزو  تتبعت موارد املؤلف يف شرحه، حيث إنه كثريًا ما ينقل من بعض املصادر دون أن  -6 
مث إين . إليها، وال سيما يف تفسريه للغريب، فذكرت من مصادره ما تيسر يل الوقوف عليه

 .أضيف إليها من املصادر ما يوافق يف املعىن أو يزيد الكالم توضيحًا

على ما تضمنه الشرح من آراء ومسائل مبا يوضح املراد ويفي بالغرض، مع التنبيه  تعلق  -  
، ومستنريًا ذلك باألدلة مدعمًاب وال سيما يف مسائل االعتقاد، على اآلراء املخالفة للصوا

 .بكالم أهل العلم

 .ترمجت بإجياز لألعالم غري املشهورين  -  

 .ةاألماكن والبلدان غري املشهورإجياز بب تعرف  -  
 .معناها عند احلاجة نتاألشعار واألمثال وبي تخرج  -4 

 .إىل ضبط ، وضبطت الكلمات اليت رأيت حاجتهااأللفاظ الغريبة تشرح  -6 

 :بالنسبة للعزو إىل املصادر يالحظ اآليت  -5 

 رتبتها حبسب وفيات أصحاهبا. 
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  إذا وضعت الرقم بني هاللني دون عالمة توضح املراد، فهو للحديث أو الترمجة حبسب
 .نوع املصدر

  املعاجم اللغوية وكتب الغريب اليت رتبت حبسب املواد، أكتفي بذكر املادة عند أول
التكرار، إال عند احلاجة، كأن ختتلف املادة يف املصدر الثاين، فأحتاج مصدر هروبًا من 

 .إىل ذكرها للمصدر الثالث وهكذا

  قد أحتاج للعزو هلذا الشرح إما إلحالة املؤلف إىل مواضع منه، أو لتوثيق جوانب يف
دراسة الكتاب وحنو ذلك، فإن كان ضمن حبثي هذا فأعزو إىل موضعه يف هذا البحث، 

ن خارجه فأعزو إىل املطبوعة، إال أن يكون ساقطًا منها فأعزو إىل نسخة األصل وإن كا
 .اخلطية
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  مناذج من النسخ اخلطيةمناذج من النسخ اخلطية
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 القسم الثانـي

  حتقيــق نص الكتــابحتقيــق نص الكتــاب
 من أول باب األسامي من كتاب اآلداب

 ل تقوم الساعة إل على الشرار، من كتاب الفتن: إلى آخر باب
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 من باب األساميو [أ/ 7 ]

 :من الصحاح

 ( )َتْكُنوا وا بامسي والمسُّ»: ( )قال  ( )حديث جابر رضي اهلل عنه أن النيب - 
 .(5()6)احلديث «...(4)نييتبُك

                                 
 .«النيب»: مكان «رسول اهلل»(: ب)و( س)يف (   )
    (.أ)ليست يف  «قال»(   )
 :فيها ثالثة أوجهوهذه الكلمة . «تكتنوا»(: ب)و( س)يف (   )

 .بسكون الكاف وفتح املثناة بعدها نون من االفتعال «َتْكَتُنوا»: األول
 .بفتح الكاف والنون املشّددة على حذف إحدى التاءين من التفعيل «َتَكنَّوا»: الثاين
 .بسكون الكاف وضم النون من الثالثي «َتْكُنوا»: الثالث
، (69 /  )عمدة القاري ، (6/649 )، فتح الباري (46/  ) الكواكب الدراري: ينظر

 (. 6  -67 /7)إرشاد الساري 
 .كىن: واجلمع ،والكنوة بضم الكاف وكسرها الكنية(  4)

الكنية على ما اتفق عليه أهل العربية »: (  7/4 ) مادة كىن «تاج العروس»يف  قال الزبيدي
 . «، على األصح يف األخريينأو بنت ،أو ابن ،أو أم ،ماُصدَِّر بأبهو ما 

النون واحلرف املعتل يدل على الكاف و»(: 7  /6) «مقاييس اللغة» يف وقال ابن فارس
 ..ها.«ولذلك تسمى الكنية كنية كأهنا تورية عن امسه: قال... تورية عن اسم بغريه

 (. س)ليست يف  «احلديث»لفظة (  6)
 .«أقسم بينكم فإين إمنا جعلت قامسًا»: تتمتهو( 544 ح 6 / )احلديث يف املصابيح (  5)

 :خترجيه
 .متفق عليه

       :س، باب قوله تعاىلُماب فرض اخُلأخرجه البخاري يف كت
 .بنحوه( 6   )بلفظه، وبرقم ( 4   ح   5ص)[  4:األنفال]

فإين إمنا جعلت » :بنحوه ومل يذكر( 4 6 ح 9 9ص) ويف كتاب املناقب، باب كنية النيب 
 .«أقسم بينكم قامسًا

= 
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 :كون على مراتبتالعرب ختاطب األكابر بالكىن، مث إن الكىن : ( )قلت
 .د على نعت التعظيم كأيب املكارم، وأيب املعايل، وأيب الدنياما يوج: منها
 .ما يسند إىل البنني والبنات، ويف نوعه كثرة، وهو األغلب: ومنها
ما يشترك فيه النوعان كأيب الفضل، وأيب العالء، وأيب الغوث، وأيب اخلري، وأيب : ومنها

 .( )الرجاء وحنوها
ومثل ذلك  .كأيب عمري، وأيب عمرو -منه النوعانعدم ُي-ما جيري جمرى األمساء : ومنها

يا »: -(6)وهو رضيع-رضي اهلل عنه ( 4)أليب عمري بن أيب طلحة ( )للمولود، وقد قال النيب 
 .(9)«(5)أبا عمري ما فعل النَُّغْير

                                 
( 49 5ح    ص) «مسوا بامسي والتكنوا بكنييت»: ويف كتاب األدب، باب قول النيب 

   .بنحوه كما يف املناقب
 .بنحوه( 75 5ح    ص)األنبياء  ءويف األدب أيضًا، باب من مسى بأمسا

(     ح 54 / )وأخرجه مسلم يف كتاب اآلداب، باب النهي عن التكين بأيب القاسم 
 . بنحوه

: يقول فيها املؤلفاملواضع اليت أكثر وهكذا يف  «قلت»مكان  «قال رضي اهلل عنه»(: س)يف (   )
 .وأكتفي هبذا التنبيه عن اإلشارة يف كل موضع .«قلت»

 (.أ)ليست يف  «وحنوها»(   )
 .«يقول وقد كان النيب »: بقية النسخيف (   )
 . قيل امسه حفص، ومات يف حياة النيب . هو أخو أنس بن مالك ألمه، أمهما أم سليم(  4)

 (.45 /9)، اإلصابة (5  /5)أسد الغابة : ينظر
مبعىن مفطومًا  «أحسبه فطيمًا»: وغريمها من املصادر اليت وقفت عليها قال «الصحيحني»الذي يف (  6)

 .كما سيأيت عند ختريج احلديث «الصحيحني»وانظر موضعه يف . من الرضاعة
: واجلمع. طائر أمحر املنقار: وقيل. لعصافريفراخ اهو : قيل. بضم النون مصغرًا، طائر صغري: النَُّغْير(  5)

النهاية البن األثري ، (6 / )، مشارق األنوار مادة نغر (66 /4) هتذيب اللغة: ينظر .ِنْغران
 (.6/566 )، فتح الباري (6/94)

 .متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي اهلل عنه(  9)
= 
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 ( () )رةكنت أمحل يوماً ِه: قال؛ ه الرجل للحال اليت هو عليها كأيب هريرةما يكىن ب: ومنها
 .«يا أبا هريرة»: ، فقال(6)هرة :(4)فقلت «ما هذه؟»: فقال فرآين رسول اهلل ، ( )يمِّيف ُك

ُكنِّْيُت بأيب هريرة ألين وجدت هرة فحملتها يف : وروي عنه من غري هذا الوجه أّنه قال
 .(5)«وأنت أبو هريرة»: هرة، فقيل يل: ، فقلت«ما هذه؟»: ، فقيل يلكمي

                                 
، وفيه يف باب (7  5ح77  ص)اس أخرجه البخاري يف كتاب األدب، باب االنبساط إىل الن

 (. 6 5ح4   ص)الكنية للصيب وقبل أن يولد للرجل 
 (.66  ح 57 / ) ...ومسلم يف كتاب اآلداب، باب استحباب حتنيك املولود عند والدته

 .«أمحل هرة يومًا»: (ب)و (س)يف (   )
 ،هررة مثل قرد وقردة: ومجع الذكر. قربة وقرب: ِهَرر مثل: ومجعها. السِّنَّْور: أنثى اهلر: اهلرة(   )

، ( 46/ ) ، الصحاح مادة هرر( 5 /6)باب اهلاء والراء ، هتذيب اللغة: ينظر. هريرة: وتصغريها
 (. 4/4566)ترتيب لسان العرب 

: -يف مجعه-ام، زاد اجلوهري أكم: مدخل اليد وخمرجها من الثوب، واجلمع: ردن القميص: مالُك(   )
 ، ترتيب لسان العرب(4 6 /6) الصحاح مادة كمم: ينظر. حب وِحَبَبة: مثل. ِكَمَمة

 (.64 /6)، معجم منت اللغة (  7 /9)
 .«قلت»: (ب)و (س)يف (  4)
 .«هذه هرة»(: أ)يف (  6)
لذي كناه بذلك، وإمنا أورده هو ا احلديث مل أقف عليه مسندًا بلفظه األول، والذي يفيد أن النيب (  5)

أن يكون النيب ، وهذا أشبه عندي»: هبذا اللفظ، مث قال( 996 /4) «االستيعاب»ابن عبدالرب يف 
 .«كناه بذلك 

 :وأما بلفظه الثاين، والذي يفيد أن الذي كنا بذلك أبوه أو أهله أو غريهم
، وابن سعد يف (7 4 ح 57 /7)فأخرجه الترمذي يف املناقب، باب مناقب أيب هريرة 

من طرق عن روح بن  (   /59) «تاريخ دمشق»، وابن عساكر يف (46 /4) «الطبقات»
مل كنيت أبا هريرة : قلت أليب هريرة: ، عن عبداهلل بن رافع، قال[الليثي]عبادة، حدثنا أسامة بن زيد 

كانت يل هرة كنت أرعى غنم أهلي، و: قال. بلى واهلل إين ألهابك: أما تفرق مين ؟ قل: ؟ قال
= 
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. صغرية، فكنت أضعها بالليل يف شجرة، فإذا كان النهار ذهبت هبا معي فلعبت هبا، فكنوين أبا هريرة

 .«هذا حديث حسن غريب»: قال الترمذي
حدثين بعض أصحايب، عن أيب : قال( 446ح 55 ص) «السرية»وأخرجه ابن إسحاق يف 

، وإمنا كناين ، فُسمِّيت يف اإلسالم عبدالرمحنكان امسي يف اجلاهلية عبد مشس بن صخر»: هريرة قال
أيب بأيب هريرة؛ أين كنت أرعى غنماً له، فوجدت أوالد هرة وحشية، فجعلتها يف كمي، فلما أرحت 

فأنت : أوالد هر وجدهتا، قال: يا عبدمشس؟ فقلت ما هذا: عليه غنمه، مسع أصواهتن يف صفيت، فقال
 . «فلزمتين بعد. أبو هريرة

  :ابن إسحاق أخرجه ومن طريق
، واحلاكم أبو عبداهلل يف -(47 /9) «كما يف اإلصابة- «الكىن»أبو أمحد احلاكم يف 

 «صحيح البخاري رجال»وأبو نصر الكالباذي يف ، (665/ )يف معرفة الصحابة  «املستدرك»
 . ( 6 ، 74 /59) «تاريخ دمشق»، وابن عساكر يف ( 47/ )

 :والكالم على هذا احلديث هبذين اإلسنادين كما يلي :أقول
(: 74ص) «التقريب»خمتلف فيه، ويف ( أسامة بن زيد الليثي)فيه : بالنسبة لإلسناد األول - 

: تراجع ترمجته يف(. 47 /9) «اإلصابة»ذا يف وحسن احلافظ إسناد حديثه ه «صدوق يهم»
، هتذيب ( 4ص)، من تكلم فيه وهو موثق (54/ )، ديوان الضعفاء (74 / )الكامل البن عدي 

 .«حسن غريب»: وتقدم قول الترمذي عن احلديث(.  4 / )التهذيب 
 «ايبحدثين بعض أصح»: ففيه رواة مبهمون، وهو قول ابن إسحاق: وأما اإلسناد الثاين - 

 .ومل أقف على تعيني أحٍد منهم

 .واهلل أعلم. أن احلديث ال ينـزل عن درجة احلسن: واحلاصل



 31  الميسر في شرح المصابيح

 . ( )«( )يهاِنَتْجكنت َأ ( )لةببق كناين رسول اهلل »: ومثله عن أنس

                                 
ما ليس بشجر ِدقٍٍّ : البقل من النبات: قال اّلليث. واحدة البقل وهو العشب وما ينبت الربيع: البقلة(   )

رق مابني البقل وِدق الشجر؛ أّن البقل إذا ُرعي مل يبق له ساق، والشجر تبقى له سوق والجلٍّ، وف
 .ها.وإن دّقت
، (94 / )مقاييس اللغة ، ( 9 /7)، هتذيب اللغة ( 9 / )مادة بقل  مجهرة اللغة: ينظر

 (.59 -55 /5)احملكم البن سيده 
اجليم والنون والياء أصل واحد؛ وهو أخذ الثمرة »(:  44/ ) :«اللغة مقاييس»قال ابن فارس يف   ( )

 .«أي ُأخذ لوقته يٌِّنجنيت الثمرة أجنيها وأجتنيها، ومثر َج: تقول. من شجرها مث حيمل على ذلك
ي فيما ْنيستعمل اجَل وأكثر ما»(: 69 ص)مادة جىن  «املفردات»قال الراغب األصفهاين يف و

 (.66  /5) لصحاح للجوهري مادة جىنا: وينظر .«كان غضًا
 .أخرجه الترمذي وأمحد وأبو يعلى والطرباين وابن السين من حديث أنس بن مالك رضي اهلل عنه (  )

 :وله عن أنس ثالث طرق
 .بن أيب خيثمة، عن أنسخيثمة جابر اجلعفي، عن أيب نصر : األوىل

( 7 4 ح 5 /7)رضي اهلل عنه  أخرجه الترمذي يف كتاب املناقب، باب مناقب أنس بن مالك
هذا حديث غريب : وقال. عن زيد بن أخزم الطائي، أخربنا أبو داود، عن شعبة، عن جابر به بلفظه

النعرفه إاّل من هذا الوجه من حديث جابر اجلعفي عن أيب نصر وأبو نصر هو خيثمة بن أيب خيثمة 
 .البصري روى عن أنس أحاديث

 .عن عبدالرازق( 9 5  ح 6/4 )وأخرجه اإلمام أمحد 
 .عن عبداهلل بن واقد(   4  ح6  /  )وأيضًا 

 [.بن سليمان]عن عمرو بن حصني، حدثنا املعتمد( 4644ح   /4) «مسنده»وأبو يعلى يف 
عن حممد بن عبداهلل احلضرمي، ثنا اهليثم بن جنادة، ثنا ( 565ح7  / ) «الكبري»والطرباين يف 

 .يزعمرو بن حممد العنق
 .«وأنا غالم»: ن سفيان الثوري، عن جابر به بلفظه وزاد بعضهمأربعتهم ع

 .عن حجاج( 45   ح 6 /7 )وأخرجه اإلمام أمحد 
 .عن أسود( 9 9  ح 97 /  )وأيضًا 

 .، عن جابر به بلفظه[النخعي]كالمها حدثنا شريك 
= 
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 .جابر اجلعفي، عن محيد بن هالل، عن أنس: الثانية

عن حممد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن جابر به ( 4    ح 9  /7 )أخرجه اإلمام أمحد 
 .«يكنيين ببقلة كنت أجتنيها كان رسول اهلل »: بلفظ

 .عاصم األحول، عن أنس: الثالثة
 .عن أسود، حدثنا شريك، عن عاصم به بلفظه( 9 9  ح97 /  )أخرجه اإلمام أمحد 

ن أركني الفرغاين، عن حاجب ب( 465ح74 ص) «عمل اليوم والليلة»وأخرجه ابن السين يف 
 .حدثنا سليمان بن سيف، ثنا فهد بن حيان، ثنا أبو عبدالرمحن احلنظلي، عن عاصم به بلفظه

 :دراسة سند الترمذي
 .ه69 املتوىف سنة . الطائي النبهاين، أبوطالب البصري (مبعجمتني) زيد بن َأْخَزم - 

 . داود الطيالسي وغريمهاروى عن بشر بن عمر، وأيب
 .وعنه البخاري، وأبو داود، والترمذي وغريهم
 .وّثقه أبو حامت والنسائي والدارقطين وغريهم

 .«ثقة حافظ»: «التقريب»ويف 
، التقريب (7  / )، هتذيب التهذيب (646 )هتذيب الكمال ، (665/ )اجلرح والتعديل 

(   4.) 
 .ه64 املتوىف سنة . البصري رود الطيالسيسليمان بن داود بن اجلا: أبو داود -2

 .روى عن شعبة بن احلجاج، وسفيان الثوري وغريمها
 .وعنه زيد بن أخزم، وأمحد بن حنبل وغريمها
 .«مارأيت أحدًا أحفظ من أيب داود الطيالسي»: قال عمرو بن علي الفالس وعلي بن املديين

 .«جبل العلم»: قال وكيعو
 (.666 )، التقريب (56 /4)، هتذيب التهذيب (669 )هتذيب الكمال 

املتوىف سنة . موالهم، أبو بسطام الواسطي، مث البصري بن الورد العتكيشعبة بن احلجاج  -3
 .ه56 

 .مهاروى عن إمساعيل بن علية، وجابر اجلعفي وغري
 .وعنه أبو داود الطيالسي، وعبداهلل بن دينار وغريمها

 .«شعبة أمري املؤمنني يف احلديث»: قال سفيان الثوري
= 
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 هكان شعبة أمة وحده يف هذا الشأن، يعين يف الرجال، وبصر»: عن أبيه أمحدعبداهلل بن  وقال

 .«ته للرجاليباحلديث، وتثبته، وتنق
وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذّب عن السنة،  ثقة حافظ متقن،»: «التقريب»ويف 

 .«وكان عابدًا
، (79 /4)، هتذيب التهذيب (7 9 )هتذيب الكمال ، (669 )العلل ألمحد برواية عبداهلل 

 (.976 )التقريب 
: توىف سنة سبع وعشرين، وقيلامل. ، أبو عبداهلل الكويفجابر بن يزيد بن احلارث اجلعفي -4

 .اثنتني وثالثني ومئة: مثان وعشرين، وقيل
 .روى عن أيب نصر خيثمة بن أيب خيثمة، والشعيب وغريمها

 .وعنه شعبة، والثوري، وشريك بن عبداهلل وغريهم
 .وّثقه شعبة والثوري ووكيع وزهري بن معاوية وشريك بن عبداهلل

 .م بالكذب، ومل خيالف أحد يف غلوه يف الرفضوضّعفه مجهور األئمة، واهتمه بعضه
سعيد بن جبري، وأبو حنيفة، وليث بن أيب سليم، وسفيان بن عيينة، وأيوب : وممن رماه بالكذب

 .السختياين، وزائدة، وأمحد بن خراش، وابن اجلارود، وابن معني، وحيىي بن يعلى، واجلوزجاين
يت أكذب من جابر اجلعفي، ماأتيته بشىء من مالقيت فيمن لق»: قول أيب حنيفة: ومن أقواهلم

 .«مل يظهرها رأيي إاّل جاءين فيه بأثر، وزعم أن عنده ثالثني ألف حديث عن رسول اهلل 
قال  «متوت حىت تكذب على رسول اهلل  ال»: قال الشعيب جلابر: وقال إمساعيل بن أيب خالد

 .«فما مضت األيام والليايل حىت اهتم بالكذب»: إمساعيل
 .«يكتب حديثه والكرامة ال»: وعن ابن معني
 .«وكان ضعيفًا جدًا يف رأيه وروايته، كان يدلس»: وقال ابن سعد

 .«أستحل أن أحدث عن جابر اجلعفي؛ كان يؤمن بالرجعة ال»: وقال جرير بن عبداحلميد
: -كما يف رواية امليموين-وقال . «تركه عبدالرمحن بن مهدي فاستراح» :وقال اإلمام أمحد

 .«كان حيىي وعبدالرمحن الحيدثان عن جابر بشيء، وكان أهاًل لذاك»
يتهم يف حديثه : ، قلت«يرى التشيع»: وسألته عن جابر قال: -يف موضع آخر -قال امليموين 
إي »: الكذب؟ فقال: قلت. «من طعن فيه، فإمنا يطعن مبا خياف من الكذب»: بالكذب؟ فقال يل

 .«إذا نظرت إليهاوذاك يف حديثه بني ، واهلل
= 
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: وقال اجلورقاين. «ذاهب احلديث»: وقال احلاكم أبو أمحد. «متروك احلديث»: وقال النسائي

 .«متروك يف روايته مذموم يف رأيه»: وقال البيهقي. «منكر احلديث»
 .«لني»: وقال أبو زرعة. «يكتب حديثه على االعتبار وال حيتج به»: وقال أبو حامت
 .«س عندي بالقوي يف حديثهلي»: وقال أبو داود

حيث اهتمه مجاعة من األئمة  «ضعيف جدًا»أنه  -واهلل أعلم -الذي يظهر :خالصة حاله
اختاره  ومبعىن ما -كما تقدم -بالكذب ورماه بعضهم به صراحة، وتركه آخرون وهو رأي ابن سعد 

 .النسائي وغريه
فإن الثوري ليس من مذهبه ترك ، هفإن احتج حمتج بأن شعبة والثوري رويا عن»: قال ابن حبان
مسع ألن يرغب الناس يف كتابة األخبار ويطلبوها  بل كان يؤدي احلديث على ما، الرواية عن الضعفاء

يف املدن واألمصار، وأما شعبة وغريه من شيوخنا فإهنم رأوا عنده أشياء مل يصربوا عنها وكتبوها 
مث  .«...ء على جهة التعجب فتداوله الناس بينهمليعرفوها، فرمبا ذكر أحدهم عنه الشيء بعد الشي

: مالك تركت فالنًا وفالنًا ورويت عن جابر اجلعفي؟ قال: قلت لشعبة: ساق ابن حبان قول وكيع
، رأيت أمحد بن حنبل يف جملس يزيد بن هارون: وقول حممد بن رافع .«روى أشياء مل نصرب عنها»

 ؟ أبا عبداهلل تنهوننا عن حديث جابر وتكتبونه يا: فقلت -وهو يكتب -ومعه كتاب زهري عن جابر 
 .«نعرفه»: قال

فلما اهتم بالكذب وغال ، لعل بعض األئمة حسنوا به الظن يف أول أمره فوثقوه وكتبوا عنه: أقول
 .كما فعل حيىي القطان وابن مهدي وغريمها، يف الرفض تركوه وأعرضوا عنه

وحذروا منه لفساد ، -وهو األليق به -عيف الشديد ولذلك توارد األئمة على تضعيفه بل والتض
 .واهلل أعلم. رأيه وروايته وظهور الكذب يف حديثه كما ذكر غري واحد من األئمة

، 4 47، 4964، 67  ،   6 ، 6 7 ،   9 ، 6 4 ، 66  )العلل لإلمام أمحد 
، أحوال (47)لبخاري ، الضعفاء الصغري ل(4  ،   )رواية امليموين من كالم اإلمام أمحد ، (  65

، اجملروحني البن (479/ )، اجلرح والتعديل (46 )لضعفاء للعقيلي ، ا(6 )الرجال للجوزجاين 
، (497)، هتذيب الكمال (44)، الضعفاء البن شاهني (5  )، الكامل البن عدي (64 / )حبان 

، (66/ )لراية ، نصب ا(7 9)، الكاشف (4 9)، ديوان الضعفاء للذهيب (9 4 )ميزان االعتدال 
 .(494)، التقريب ( 4/ )هتذيب التهذيب 

= 
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 .من الرابعة. خيثمة بن أيب خيثمة البصري: أبو نصر -5

 .روى عن أنس بن مالك، واحلسن البصري
 . عفي واألعمش وغريمهاوعنه جابر اجل
  .«ليس بشيء»: قال ابن معني
 .ملديينوضعفه ابن ا

 .«الثقات»وذكره ابن حبان يف 
 .«ما أعلم إال خريًا»: كيف حديثه؟ قال: قلت ألمحد: قال أبو داود

 .«لني احلديث»: «التقريب»ويف 
، (5  / )، التاريخ الكبري (47 ص)، سؤاالت أيب داود ألمحد (9  ص )العلل البن املديين 

، الضعفاء البن (4  /4)الثقات البن حبان  ،(74 / )، اجلرح والتعديل (7 / )الضعفاء للعقيلي 
، ديوان الضعفاء (57 /4)، هتذيب الكمال (69 / )، الضعفاء البن اجلوزي (44ص)شاهني 
 (.79 ص)، التقريب (99 / )، الكاشف ( 45/ )، ميزان االعتدال (55 / )للذهيب 

 :ى احلديثاحلكم عل
أبا نصر : كما أن يف هذا السند أيضًا. من أجل جابر اجلعفي «ضعيف جدًا»احلديث هبذا السند 
 .«ضعيف»خيثمة بن أيب خيثمة 

 . جابر اجلعفي: أما الطريق الثاين للحديث ففي سنده أيضًا
 :فله إسنادان: وأما الطريق الثالث

أبو عبداهلل مجهور األئمة على  شريك وهو ابن عبداهلل النخعي الكويف القاضي: يف السند األول
 (.6 )وسيأيت بسط ترمجته عند دراسة احلديث رقم . من قبل حفظه، فهو سيئ احلفظتضعيفه 

: ، وقال مرة«سكتوا عنه»: قال البخاري. فهد بن حيَّان أبوبكر البصري: ويف السند الثاين
وقال أبو . «منكر احلديث»: وقال أبو زرعة .«ذهب حديثه»: بن املديينوقال ا. «يتكلمون فيه»

حىت جييء بأحاديث مقلوبة، خرج عن  ئكان ممن خيط»: وقال ابن حبان. «ضعيف احلديث»: حامت
 .«ر من ذلكاالحتجاج به ملا كثَّحد 

، اجلرح ( 45/ ) عقيليالضعفاء لل، ( 4 ، 4  / ) األوسط للبخاريالتاريخ : ينظر
 (.6/444)، ميزان االعتدال (6  / )البن حبان ، اجملروحني (9/44)لتعديل وا

 .واهلل أعلم. أن احلديث ضعيف بطرقه الثالث: فاحلاصل
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 .( )أبا محزة: يعين
، وأيب ذرة، وأيب عقرب، ( )أو يكىن به املولود ملعىن يعرض للوالد حال الوالدة كأيب ذر

 .وأيب شيخ وحنوها
 .وأيب السواد وحنوها، وأيب صفرة، ( )مايكون للنعت الذي هو عليه كأيب شقرة: ومنها

كون ت، إاّل أن (4)وعلى اجلملة فمذهب العرب يف العدول عن االسم إىل الكنية هو التوقري
 .يتأذى منه املدعو به( 6)الكنية نبزًا

فيما يراد به التعظيم أن اليشاركه فيه أحد، كره أن يكىن  وملا كان من حق الرسول 
  :ا عنه أن نسوي بينه وبني غريه، قال اهلل تعاىلأحد بكنيته، ودخل هذا يف الباب الذي هنين

( 9)هذا املعىنوقد بني النيب( 5)         /

 .«أقسم بينكم وإمنا جعلت قامسًا»: يف بقية احلديث، وذلك قوله

                                 
فالبقلة اليت جناها أنس كان يف طعمها لذع يف  ،يف الطعام شبه اللذعة واحلرارة كطعم اخلردل احلمزة (  )

 . قلة محزة بفعلها، وكينَّ أنس أبا محزة جلنيه إياهااللسان؛ فسميت الب
 (.97 /4)، هتذيب اللغة ( 9/ )غريب احلديث البن قتيبة : ينظر

، الصحاح (4/466 )هتذيب اللغة : ينظر. مجع َذّرة؛ وهي أصغر النمل، أو النمل األمحر الصغري: الذر(   )
 .( 47/ )لغة ، معجم منت ال( 55/ )مادة ذرر 

الصحاح مادة : ينظر. ة يف بشرة مائلة إىل البياضيلون األشقر، وهي يف اإلنسان محرة صاف: الشُّْقَرة (  )
 (. 667/ )، جممل اللغة البن فارس ( 96/ )شقر 

 (.6 ص)امُلرصَّع جملد الدين ابن األثري : ينظر(  4)
، (479/ )الصحاح مادة نبز : ينظر. ، وهو يكثر فيما كان ذمًالقبهأي : مصدر َنَبزه َيْنِبُزه: َنْبزًا  (6)

 (. 4  9/4)ترتيب لسان العرب 
 .( 5)، اآلية النورسورة   (5)
 . «على هذا املعىن»: بقية النسخيف   (9)
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اهلل يف العلم الذي يوحى إليه وإنزال الناس منازهلم يف  وقد كان يتوىل القسمة من قبل [ب/ 7 ]
يشاركه  ( )املال إياهم على قدر غناهم وحسب حاجتهم، وكان ذلك مما مل ئهالفضيلة، وإعطا

 .( )فيه أحد
، وهذا وإن ذكره (4)قاسم: ي بابن له من خدجية يقال لهنُِّك ( )وأكثر الناس يرون أنه

إىل املعىن الذي أوجب له فيه رد عليهم ماذهبوا إليه، فإنه أشار أصحاب السري فإن هذا احلديث ي

                                 
 .«ال»(: ب)يف (   )
 .وهو أنه ال جيوز التكين بأيب القاسم مطلقًا، هذا هو مذهب الشافعي وأهل الظاهر(   )

، إكمال إكمال املعلم لأليب (67 /4 )املنهاج للنووي ، (6/469)املفهم للقرطيب  :ينظر
 (.6/644 )، فتح الباري (47 /9)

 .(ب)و( س)واملثبت من  «أنهبن ويرو»(: أ)األصل ويف  (  )
(: 4 4 /4)علم؛ قال ابن عبدالرب يف االستيعاب بل هذا متفق عليه، كما ذكر غري واحد من أهل ال(  4)

، هذا مما ولدت له ابناً يسمى القاسم، وبه كان يكىن  -رضي اهلل عنها يعين خدجية-وأمجعوا أهنا »
 .«ال خالف فيه بني أهل العلم

خدجية، إال إبراهيم من  وكان مجيع أوالد النيب »(: 96 /9) «الفتح»وقال ابن حجر يف 
 .«...القاسم وبه كان يكىن: فإنه كان من جاريته مارية، واملتفق عليه منها

وهذا هو ما تناقلته كتب التاريخ والسري وغريها من غري نكري فيما وقفت عليه، وذكروا : أقول
 . مات بعد أن بلغ سن التمييز: أنه ولد قبل البعثة، ومات صغريًا، وقيل

، (7/ )، السرية البن هشام (4  ،  5ص)السرية البن إسحاق : - مضىسوى ما  -ينظر 
، تاريخ الطربي (44- 4ص)، الذرية الطاهرة للدواليب (4/ )و( 65 / )طبقات ابن سعد 

، (76 -6  / )، تاريخ دمشق (47 - 4 /9)و(  9-54/ )، دالئل النبوة للبيهقي (  6/ )
، زاد املعاد ( 6 - 6 ص)قب ذوي القرىب ، ذخائر العقىب يف منا(5  / )الروض األنف 

( 446/ )، اإلصابة ( 4 -9  ، 65 - 6 /4)و( 456- 45/ )، البداية والنهاية ( 6 / )
 (.65 /5)و( 47 /6)و
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 .( )أن يكىن بأيب القاسم
وبني ، التوفيق بني هذا احلديث وماورد يف معناه من أحاديث النهي ( )كيف: فإن قيل

 َكّنْيُتهإين ولدت غالماً فسميته حممداً و، يارسول اهلل: قالت امرأة :احديث عائشة رضي اهلل عنه
  ؟ ( )احلديث ...سميب القابأ

                                 
أيب القاسم؛ ألن له ابنًا امسه بتكىن  ، فيكون «قاسم»هذا المينع أن يكون له ابن امسه : أقول  ( )

 «قاسم»بل قد يكون هذا سبباً يف تسمية ابنه . قبل اهلل بني عباده ، وألنه يتويل القسمة من«قاسم»
 .واهلل أعلم. ليتكىن به هلذا املعىن

 .«فكيف»: بقية النسخيف  (  )
: ومن طريقه-( 4754ح 7 /4)أخرجه أبو داود يف األدب، باب يف الرخصة يف اجلمع بينهما  (  )

، -(67 /7)من الرخصة يف اجلمع بينهما  يف كتاب الضحايا، باب ما جاء «سننه»البيهقي يف 
 «الصغري»، و(669 ح7/ ) «األوسط»والطرباين يف ، (66 / ) «التاريخ الكبري»البخاري يف و
ميزان »، والذهيب يف (   /5 ) «هتذيب الكمال»املزي يف : ومن طريقه-( 5 ح5 ص)

  -( 4 /5) «االعتدال
ه صفية بنت شيبة، عن عائشة رضي اهلل عنها ، عن جدتيبعن النفيلي، ثنا حممد بن عمران احلج

 ما»، أو «!ما الذي أحل امسي وحرم كنييت»: ؟ قالفذكر يل أنك تكره ذلك : قالت: به، وتتمته
مل يرو هذا احلديث عن صفية إالّ حممد بن عمران، »: وقال الطرباين .«!لذي حرم كنييت وأحل امسيا

 .«عن عائشة إاّل هبذا اإلسناد ىواليرو
أخربنا : حدثنا أبو عاصم، قال :وقال يل حممد: قال -يف املوضع السابق  -جه البخاري وأخر

 .به، حممد بن عمران
حدثنا حممد بن عبدالرمحن بن طلحة ، أخربنا أبو عاصم :قال يل إسحاق: وقال البخاري أيضًا

وأكنيته أبا  ولد يل فأمسيته حممدًا: مسعت جديت صفية بنت شيبة: العبدري من بين عبدالدار، قال
 .احلديث بنحوه: فسألت عائشة فقالت، القاسم

 :دراسة سند أيب داود
أبو جعفر احلراين، املتوىف سنة  (بنون وفاء مصغرًا)بن ُنَفْيل  عبداهلل بن حممد بن علي: النفيلي - 

 .(ه4  )
= 
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 .بن معاوية وغريمهاروى عن حممد بن عمران احلجيب، وزهري 

 .وعنه أبو داود، واجلوزجاين وغريمها
 .«أشهد أين مل أر أحفظ من النفيلي»: قال أبو داود

 .ووّثقه ابن أيب حامت والنسائي والدارقطين وغريهم
 .«ثقة حافظ»: «التقريب» يفو

 (.   ص)، التقريب (6 /5)، هتذيب التهذيب (5/44 )هتذيب الكمال 
 . «التقريب»كما يف  من اخلامسة. ، حجازييِبَجحممد بن عمران احَل -2

 .روى عن جدته صفيه بنت شيبة
وعنه أبو جعفر النفيلي، وأبو عاصم الّضحاك بن خملد، ووكيع بن اجلراح، ومروان بن معاوية 

 .الفزاري
 .«قليل احلديث»: قال ابن سعد

 .«تعدياًل حديث وهو منكر، وما رأيت هلم فيه جرحًا وال له»: «امليزان»وقال الذهيب يف 
وهو منت منكر .. بو داود هذا احلديث الواحدأروى له »: «التهذيب»وقال ابن حجر يف 

 .«خمالف لألحاديث الصحيحة
 .«مستور»: «التقريب»ويف 

، ميزان (   /5 )، هتذيب الكمال ( 4/4)، اجلرح والتعديل ( 5/4)طبقات ابن سعد 
 (.666ص)، التقريب (7  /7)، هتذيب التهذيب ( 4 /5)عتدال اال

 .صفية بنت شيبة بن عثمان بن أيب طلحة العبدرية - 
 .خمتلف يف صحبتها

الرؤية هلا، فقد ثبت حديثها يف : وأْبَعَد من قال»: «اإلصابة»قال احلافظ ابن حجر يف 
قال أبان بن صاحل، عن احلسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة : قال؛ تعليقًا «صحيح البخاري»

وأخرج ابن منده من طريق حممد بن جعفر بن الزبري، عن عبيداهلل بن عبداهلل . مسعت النيب : قالت
... حني دخل الكعبة واهلل لكأين أنظر إىل رسول اهلل : بن أيب ثور، عن صفية بنت شيبة قالت

 .ها.«احلديث
= 
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يف اجلنائز، باب اإلذخر واحلشيش يف القرب  «صحيحه»حديث البخاري يف : أقول

ناسك، امليف  «سننه»وابن ماجه يف ، ( 46/ ) «تارخيه الكبري»ووصله يف ، (47  ح56 ص)
 (.67  ح4 6 / )باب فضل مكة 

لو صحّ هذا احلديث لكان صرحياً يف مساعها من »(:  4 /  ) «حتفة األشراف»ملزي يف قال ا
 .«وهو ضعيف، أبان بن صاحل: لكن يف إسناده،  النيب

، فلم يذكر أحداً ضّعفه( 7/ ) «هتذيب الكمال»أبان بن صاحل ترجم له املزي نفسه يف : أقول
وعن النسائي . يبة وأيب زرعة وأيب حامت الرازيبل نقل توثيقه عن ابن معني والعجلي ويعقوب ابن ش

 .«ليس به بأس»: قوله
ناسك، باب الطواف الواجب املفقد أخرجه أيضًا أبو داود يف : وأما احلديث الثاين

قال (. 749 ح 74/ )ناسك، باب من استلم الركن مبحجنه ، وابن ماجه يف امل(494 ح95 / )
هذا احلديث يضعف قول من أنكر أن تكون هلا »: - «التحفة»يف املوضع السابق من  -املزي 

 .«رؤية، فإنه إسناد حسن
فما املانع أن تسمع ، وضبطت ذلك وإذا ثبتت رؤيتها له »: «الفتح»قال ابن حجر يف 
 .«هي من صغار الصحابة»(: 94 /4)وقال يف موضع آخر  .«خطبته ولو كانت صغرية
مث ( 79 / )وصحبه  ة ممن روى عن النيب يف قسم الصحاب «الثقات»وذكرها ابن حبان يف 
  .(45 /4)أعادها يف ثقات التابعني 

 .واهلل أعلم. أخرج حديثها اجلماعةوقد 
، ترتيب ثقات العجلي ( 4 /4)الطبقات البن سعد : -غري ماتقدم  -ينظر يف ترمجتها 

ب ، هتذي(  6/ )، الكاشف (   /6 )، هتذيب الكمال (96 /9)أسد الغابة ، (4   )
 (.   /4)، اإلصابة (947ص)، التقريب (467/  )التهذيب 

 :احلكم على احلديث
 .(حممد بن عمران احلجيب)احلديث هبذا السند ضعيف من أجل 

وهو أخو منصور بن ، القرشي حممد بن عبدالرمحن بن طلحة العبدري احلجيب: وقد تابعه
وقال . «ضعيف يسرق احلديث»: ، وقال ابن عدي«ثقاته»ذكره ابن حبان يف ، بدالرمحن احلجيبع

 . «ضعيف»: «التقريب»وقال احلافظ يف . «متروك»: الدارقطين
= 
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 .( )وهو مذكور يف احلسان من هذا الباب
 ىثبت فإّنا نأوله على أنه نف ( )، فإن( )هذا احلديث اليقاوم أحاديث النهي يف السند: قلنا

من املنـزلة وأرشدهم  (5)، فعرفهم بأحاديث النهي ماخصه اهلل به(6)(4)الكراهة فيه التحرمي دون
 .فقال قوله ذلك، حىت يفضي هبم إىل احلرمة (4)ج عليهمرَِّحأن ُي (9)َرإىل طريق األدب، مث مل َي
وهو أنه هنى الرجال إذا ُولد هلم مولود أن يسموه : أبلغ من ذلك ( )وأرى فيه وجهًا هو

 . ( )فيفضي إىل الوضع من حقهى، ، فينادون حبضرته فيقع االشتباه يف املناَد( )به تنواليكقامسًا 

                                 
، ( 7 /5)، الكامل البن عدي (  9/4)، الثقات البن حبان (66 / )التاريخ الكبري : ينظر

، التقريب (55 /7)، هتذيب التهذيب (   /5)، ميزان االعتدال (  6/5 )هتذيب الكمال 
 (. 47ص)

 .أن احلديث ضعيف من جهة إسناده فاحلاصل
 «نوا بكنييتتمسوا بامسي والتك»: ، كحديثةملخالفته األحاديث الصحيح؛ منكر ه أيضًاتنمو

 .( )متفق عليه وتقدم برقم 
وقال . عمران حكم الذهيب وابن حجر على هذا احلديث بالنكارة ومضى يف ترمجة حممد بن

 .ها.«مسوا بامسي والتكنوا بكنييت»تلك األحاديث أصح (: 66 / ) «التاريخ الكبري»البخاري يف 
 .(5 9 ح6  -67 / ) «املصابيح»: ينظر(   )
 .أنه حديث ضعيفبعد دراسته وقد تبني   ( )
 .«وإن»: بقية النسخيف  (  )
 (.ب)و( س)واملثبت من  «ةيالكراه»(: أ)يف األصل و(  4)
، (6/647 )، فتح الباري (56 /4 )للنووي  «املنهاج»: ينظر. الطربي هذا هو رأي ابن جرير  (6)

 (.65 /  ) يعمدة القار
 (.س)ليست يف  «به»  (5)
 (.س)ليست يف  «ير» ( 9)
 :وقيل .ويقع على اإلمث واحلرام، الضيق: احلرج يف األصل»: ل ابن األثريقا. يضيق عليهم: يعين  (4)

، مقاييس اللغة (66 / )الصحاح : وينظر .(49 / )النهاية مادة حرج . «أضيق الضيق: احلرج
( /66).  
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  ؟رى أن ذلك كان علة النهيتأال 
، ومل (6)هذا الباب (4)وُذكر ذلك يف حديث أنس رضي اهلل عنه الذي أورده املؤلف يف أول
بأيب القاسم، وقد َعلم  ينه عن ذلك يف حديث عائشة رضي اهلل عنها؛ ألن املولود كان املكىن

أنه اليبلغ يف زمانه السن الذي يدخل به يف غمار من يصحبه وينادى حبضرته، فكان يف هذا 
 . املعىن كالذي كان يف غري زمانه

وهو أنه : (9)مقصورًا على زمانه (5)وقد استبان حبديث علي رضي اهلل عنه أن النهي كان
 .(4)«نعم»: قال ولد أمسيه حممدًا، وأكنيه بكنيتك؟يارسول اهلل، أرأيت إن ولد يل بعدك : قال

                                 
 .واملثبت من بقية النسخ «هوو»: األصليف  (  )
 (.أ)ليست يف  «به» (  )
وبه قال مجهور السلف واخللف وفقهاء »: قال القاضي عياض يعين أن النهي خاص بزمانه   ( )

 (.6  /7)، إرشاد الساري (6/647 )فتح الباري ( 6/464)املفهم للقرطيب : ينظر. «األمصار
 (.ب)ليست يف  «أول»(  4)
، يا أبا القاسم: يف السوق فقال رجل كان النيب  :ولفظه( 594 ح 6 / ) «املصابيح» :ينظر  (6)

 .«مسوا بامسي والتكنوا بكنييت»: إمنا دعوت هذا، فقال النيب : ، فقالفالتفت إليه النيب 

 :خترجيه
  .متفق عليه

بلفظه، وبرقم ( 6   ح7 4ص)أخرجه البخاري يف البيوع، باب ما ذكر يف األسواق 
 .بنحوه(     )

 .بنحوه( 9 6 ح9 9ص) ويف كتاب املناقب، باب كنية النيب 
 . بنحوه(      : ح 54 / ) …ومسلم يف اآلداب، باب النهي عن التكين بأيب القاسم 

 (.س)ساقط من إىل هنا  «يف غري زمانه»: من قوله  (5)
 (.469-6/465)املفهم للقرطيب : نظرا(  9)
حدثنا عثمان وأبو ( 4759ح 7 /4)أبو داود يف األدب، باب يف الرخصة يف اجلمع بينهما  أخرجه  (4)

 [.محاد بن أسامة]حدثنا أبو أسامة : بكر ابنا أيب شيبة قاال
= 
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( 445 ح4/56)وكنيته  والترمذي يف األدب، باب ما جاء يف كراهية اجلمع بني اسم النيب 

 .القطان حدثنا حممد بن بشار، حدثنا حيىي بن سعيد
 .حدثنا وكيع( 6 9ح6  / ) «مسنده»واإلمام أمحد يف 
، واحلاكم يف ( 44ح 6 ص)وكنيته  باب اسم النيب  «األدب املفرد»والبخاري يف 

 .أبا غسان: قرن معه احلاكم[ الفضل بن دكني]عن أيب نعيم ( 94 /4)يف األدب  «املستدرك»
مسعت أيب : ال مسعت حممد بن احلنفية يقولمخستهم عن فطر بن خليفة، حدثين منذر الثوري، ق

: احلاكم وقال .«حديث صحيح»: وقال الترمذي .«فكانت رخصة يل»: ، وزاداحلديث: يقول
  .ووافقه الذهيب «صحيح على شرط الشيخني»

 :دراسة سند أيب داود
بن عثمان الواسطي األصل،  عبداهلل بن حممد بن إبراهيم: امسه: أبو بكر بن أيب شيبة - 

 .(ه6  )املتوىف سنة . الكويف، مشهور بكنيته، صاحب التصانيف
 .روى عن ابن املبارك، وعبدالرحيم بن سليمان وغريمها

 .وعنه البخاري، ومسلم، وابن ماجه وغريهم
 .«ما رأيت أحفظ منه»: قال عمرو بن علي
 .«هو أحفظ من أدركنا عند املذاكرة»: وقال صاحل جزرة
 .«ثقة ثبت»: وقال ابن قانع
 .«ثقة حافظ»: وقال ابن حجر
 (.696 )، التقريب ( /5)، هتذيب التهذيب (745 )، الكاشف (5 6 )هتذيب الكمال 

سنة تويف  .هم، الكويف، مشهور بكنيتهموال محاد بن أسامة بن زيد القرشي :أبو أسامة -2
 .(ه 6 )

 .روى عن سفيان الثوري، وسليمان األعمش وغريمها
 .وعنه اإلمام أمحد، وإسحاق بن راهويه وغريمها

ثقة، كان أعلم الناس »: وقال أيضًا. «كان ثبتًا، ما كان أثبته ال يكاد خيطئ»: قال اإلمام أمحد
 .«رواه عن هشام بن عروةأما كان بأمور الناس، وأخبار أهل الكوفة، و

يدلس ويبني تدليسه، وكان صاحب سنة ، كثري احلديث، كان ثقة مأمونًا»: وقال ابن سعد
 .«ومجاعة

= 



 51  الميسر في شرح المصابيح

                                 
، هتذيب التهذيب (    )، الكاشف (99 /7)، سري أعالم النبالء ( 49 )هتذيب الكمال 

 (.449 )، التقريب ( / )
املتوىف ( باملهملة والنون)موالهم، أبو بكر الكويف احلّناط  القرشي املخزوميفطر بن خليفة  -3

 .ومخسني ومئة -ست : مخس، وقيل: وقيل -سنة ثالث 
 .يب وغريهمـْيروى عن منذر الثوري، وجماهد بن جرب، وعطاء الشَّ

 .وعنه أبو أسامة، والثوري، والقطان وغريهم
إاّل أنه ، سحديثه حديث رجل كيِّ»: وقال مرة .«ثقة صاحل احلديث»: قال اإلمام أمحد

 .«كان خشبيًا مفرطًا»: وعنه .«كان يغلي يف التشيع»: وقال مرة .«يتشيع
ثقة حسن احلديث وكان فيه »: وقال العجلي .ووثقه أيضًا حيىي القطان وابن معني وأبو زرعة

 .«تشيع قليل
 .«ومن الناس من يستضعفه، كان ثقة إن شاء اهلل»: وقال ابن سعد
 .«ليس به بأس»: وقال النسائي
 .«صاحل احلديث»: وقال أبو حامت
 .«حافظ كيس»: وقال ابن منري
 .«صدوق ثقة ليس مبتقن، وكان يقدم عليًا على عثمان»: وقال الساجي

 .ومن أهل العلم من ترك الرواية عنه، ولعل ذلك من أجل مذهبه
 .«مذهبه وءتركت الراية عنه إاّل لسما »: قال أبو بكر بن عّياش

 .«كنا منر على فطر وهو مطروح ال نكتب عنه»: وقال أمحد بن عبداهلل بن يونس
كنت أمر به بالكناسة يف أصحاب الطعام، وكان أعرج فال »: وساق العقيلي بسنده عنه قوله

 .«أكتب عنه وكان يتشيع فأمر وأدعه مثل الكلب
 .«قةزائغ غري ث»: وقال اجلوزجاين
 .«فطر زائغ ومل حيتج به البخاري»: وقال الدارقطين

 .«نه يروي أحاديث فيها إزراء على عثمانألتركت فطرًا » :وقال قطبة بن العالء
وهو ، عند الكوفيني يرووهنا عنه يف فضائل علي وغريه احلةله أحاديث ص»: وقال ابن عدي

 .«وهو ممن يكتب حديثه، وأرجو أنه ال بأس به، متماسك
= 
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ليس بذاك املتقن مع مافيه من بدعة، ومن » :«السري»وقال يف  «شيعي جلد»: وقال الذهيب

 .«أجل ذلك قرنه البخاري بآخر وحديثه من قبيل احلسن
 .«صدوق رمي بالتشيع»: «التقريب»وقال احلافظ يف 

 .واهلل أعلم .وهذا الذي انتهى إليه الذهيب وابن حجر هو الذي يظهر من حاله
، الثقات للعجلي (76ص)للجوزجاين ، أحوال الرجال (4  / )، ( 44/ )ام أمحد العلل لإلم

، ثقات (6 /5)، الكامل البن عدي (9/76) ، اجلرح والتعديل(454/ )، ضعفاء العقيلي (447 )
، ميزان (   /  )، هتذيب الكمال (54 ص)، سؤاالت احلاكم للدارقطين (55 ص)ابن شاهني 
، ديوان الضعفاء (6 /9)، سري أعالم النبالء ( 6 ص)م فيه وهو موثق ، من تكل( 6/44)االعتدال 

 (.444ص)، التقريب (96 /4)، هتذيب التهذيب (6  / )، الكاشف ( 4 / )
 .من السادسة .، أبو يعلى الكويفالثوري منذر بن يعلى -4

 .مهابيع بن خثيم وغريرروى عن حممد بن احلنفية، وال
 .وعنه فطر بن خليفة، وسليمان األعمش وغريمها

 .«كان ثقة قليل احلديث»: قال ابن سعد
 .«ثقة»: وقال ابن معني والعجلي وابن خراش

 .«ثقاته»وذكره ابن حبان يف 
 .«ثقة»: وقال ابن حجر

 .وروى له اجلماعة
، ثقات ( 97 )، ترتيب ثقات العجلي ( 4 /4)، اجلرح والتعديل (69 /9)التاريخ الكبري 

، التقريب (96 /6 )، هتذيب التهذيب (6 4/6 )، هتذيب الكمال (4 9/6)ابن حبان 
 (.645ص)

هو حممد بن علي بن أيب طالب القرشي اهلامشي، أبو القاسم املعروف بابن : حممد بن احلنفية -5
 .-على األشهر  -وتويف سنة مثانني  .يف خالفة عمر :وقيل، ولد يف خالفة أيب بكر. هأمُّ هيو احلنفية

 .روى عن أبيه، وعثمان بن عفان وغريمها
 .وعنه منذر الثوري، وعطاء بن أيب رباح وغريمها

 .«تابعي ثقة، كان رجاًل صاحلًا»: قال العجلي
= 
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 .( )هلل أعلموا ( )على هذا رأينا التوفيق بني هذه األحاديث

                                 
أكثر وال أصح مما أسند  نيب ال نعلم أحدًا أسند عن علي عن ال»: وقال إبراهيم بن اجلنيد

 .«بن احلنفية حممد
 .«كان من أفاضل أهل بيته»: وقال ابن حبان. «كان كثري العلم ورعًا»: وقال ابن سعد

 .«ثقة عامل»: «التقريب»ويف 
، سري أعالم (49 /5 )، هتذيب الكمال (49 /6)ن حبان ب، ثقات ا(6/59)طبقات ابن سعد 

 (.479ص)، التقريب (6  /7)، هتذيب التهذيب ( 6 / )، الكاشف (6  /4)النبالء 

 :احلكم على احلديث
 .فطر بن خليفة: من أجل، احلديث هبذا السند حسن

 «الفتح»وقّوى إسناده ابن حجر يف ، -كما تقدم  -وقد صححه الترمذي واحلاكم والذهيب 
( 6/647.) 

وقد تقدمت ترمحته عند . حلنفيةحقق علي رضي اهلل عنه هذا احلديث ملا ولد له حممد بن ا: فائدة
 .دراسة إسناد احلديث السابق

: عدٌد من شراح احلديث، منهم -أعين حكم التكين بأيب القاسم-ض اخلالف يف هذه املسألة َرَع  ( )
النووي ، و(94 /6 ) «عارضة األحوذي»، وابن العريب يف (   /  ) «شرح السنة»البغوي يف 

مكمل »، والسنوسي يف (47 /9) «إكمال إكمال املعلم»يف  ، واأليب(67 /4 ) «املنهاج»يف 
 «فتح الباري»املطبوع مع سابقه ويف نفس املوضع، وابن حجر يف  «إكمال إكمال املعلم

 «إرشاد الساري»، والقسطالين يف (65 /  ) «عمدة القاري»، والعيين يف (6/644 )
 .ريهموغ(  5 /4) «السراج الوهاج»، وصديق حسن خان يف (6  /7)

 .النسخ األخرىمن  «واهلل أعلم»  ( )
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ال تسمني »: ( )أنه قال عن النيب  ،ومنه حديث مسرة بن جندب رضي اهلل عنه - 
 .( )احلديث «...( )غالمك يسارًا وال رباحًا وال جنيحًا وال أفلح

 «كتابه»أخرج مسلم يف ؛ الرقيق: على مابينه الصحايب يف غري هذه الرواية املراد من الغالم
 .(6()4)«أربعة أمساءبأن نسمي رقيقنا  هنانا رسول اهلل »: عن مسرة أنه قال

التسمية هبا على ما ذكر يف  (5)واملشكل من هذا احلديث هو أن املعىن الذي مينع عن: قلت
، (7)عاد األمر فيه من الفأل احلسن إىل ما ينافيه «ال: أفلح؟ فيقال (4)َأَثمَّ: إذا قال»: (9)احلديث

 ! وهذا معىن يستوي فيه العبيد واألحرار، فما وجه ختصيص العبيد به؟

                                 
 .بقية النسخليست يف األصل، وأثبتها من  «أنه قال» (  )
من  لظفر، وأفلحمن النُّْجح وهو ا من الرِّبح ضد اخلسارة، وجنيحًا من اليسر ضد العسر، ورباحًا يسارًا  ( )

، حتفة األحوذي (64 /  )عون املعبود ، (  54/  )فيض القدير : الفالح وهو الفوز، ينظر
(4/  6.) 

التسمني غالمك يسارًا والرباحًا »: قال :ولفظه( 576 ح 6 / ) «املصابيح»احلديث يف  (  )
التسم غالمك رباحًا »: ويف رواية .«ال: يكون، فيقولأمثَّ هو؟ فال : أفلح، فإنك تقول والجنيحاً وال
 .«نافعًا فلح والال أواليسارًا و

 :خترجيه
 545 -546 / )أخرجه مسلم يف اآلداب، باب كراهة التسمية باألمساء القبيحة وبنافع وحنوه 

 (.9   :   ح
 (. 5    :  )برقم  -يف نفس املوضع  -ة أخرجها مسلم يثانوالرواية ال

 .«احلديث»زيادة كلمة ( ب)و( س)يف  ( 4)
 (.5   ح 546 / )أخرجه مسلم يف اآلداب، باب كراهة التسمية باألمساء القبيحة وبنافع وحنوه  ( 6)
 .«من»(: أ)يف   (5)
 .«أنه»: -بعد كلمة احلديث-( ب)و( س)زاد يف  ( 9)
 (. 664/ )ترتيب اللسان مادة مثم : ينظر. للتقريب «هنا»مبعىن هناك، وهو للتبعيد مبنـزلة  «مثَّ»  (4)
قد بني النيب »(: 65 /9)للمنذري  «خمتصر سنن أيب داود»هبامش  «معامل السنن»قال اخلطايب يف   (7)

وذلك أهنم كانوا يقصدون ، عن التسمية هبا املعىن يف ذلك، وذكر العلة اليت من أجلها وقع النهي 
= 
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أمساء الصحابة من ون بتلك األمساء يف زمان النبوة وقبلها، تشهد به مََّسوقد كان األحرار ُي
 !( )( )يف جاهلية وال إسالم وأمساء آبائهم الذين مل جير عليهم رقٌّ القبائل ( )وجوه
حيتمل أنه أسند النهي إىل تسمية األرقاء؛ ألهنم هم األكثرون يف تسميتهم بتلك : قلنا
 .األمساء

قال اهلل تعاىل حكاية عن . (4)حراً كان أو عبدًا، ىمََّسالصيب الذي ُي: وحيتمل أنه أراد بالغالم
 .(5)     ( 6)  :زكريا عليه السالم
 .على حسب ما وقع له ( )، وفسره(4)اململوك: عنه (9)ففهم الصحايب

                                 
ل حبسن ألفاظها، فحذرهم أن يفعلوه لئال ينقلب ؤهبذه األمساء ومبا يف معانيها إما التربك هبا أو التفا

: رباح؟ فإذا قيل يسار، أمثَّ أمثَّ: عليهم ما قصدوه يف هذه التسميات إىل الضد وذلك إذا سألوا فقالوا
وا به وأضمروا على اإلياس من اليسر والرباح، فنهاهم عن السبب الذي تطريوا بذلك وتشاءم. ال

شرح السنة للبغوي : وانظر. «جيلب هلم سوء الظن باهلل سبحانه ويورثهم اإلياس من خريه
فإذا ابتلي رجل يف »: مث نقل عن محيد بن زجنويه قوله، فقد ذكر حنوًا من هذا الكالم( 4  /  )

بركة؟ فإن من  أمثَّ يسار، أمثَّ: ، فإن مل يفعل فقيلغريهمساء فليحوله إىل أهله ببعض هذه األ نفسه أو
ليس : وال يقال. كل ما هاهنا يسٌر وبركٌة واحلمد هلل، ويوشك أن يأيت الذي تريد: األدب أن يقال
 .«هاهنا، وال خرج

مادة وجه ترتيب لسان العرب : ينظر. وجيه: وكذلك وجهاؤها مجع. وجه: سادهتا مجع: يعين  ( )
 (.4 6/9)، معجم منت اللغة (4/4996)

 . «يف اجلاهلية واإلسالم»(: أ)يف   ( )
 (.  5/6)و( 66 / ) «اإلصابة»تنظر بعض هذه األمساء يف (   )
 «إكمال إكمال املعلم»، واأليب يف كتابه ( 6/45) «املفهم»القرطيب يف  :ذكر هذين االحتمالني ( 4)

(9/ 79 .) 
 (.س)إىل هنا ساقط من  «و عبداأ»: من قوله(  6)
 . (4)، اآلية مرميسورة و، (46)، اآلية آل عمرانسورة   (5)
 .وهو مسرة بن جندب راوي احلديث(  9)
 .اململوك: أراد بالغالم يعين فهم الصحايب أن النيب  ( 4)
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، وتفسريه بالرقيق من دمنا على هذا التأويل؛ ألن الغالم يف احلديث لفظ النيب وإمنا أق
 .«كتاب مسلم»مث فسره على ما نقلناه من ، كالم الصحايب، فاألشبه أنه مسعه على ما ذكرنا

مل ير التسمية هبا للعلة اليت ذكرت يف منت احلديث، وملا فيها من  وحيتمل أن النيب 
 .( )التزكية

دالٌّ على أنه سلم  (4)تغيري تلك األمساء ( )تركه امُلَسمَّْين هبا على ماهم عليه من غريمث إن 
واكتفاؤه يف النهي خبطاب الواحد يشري إىل . غري ذلك فيما بقيباألمر فيما مضى، ووصاهم 

 .(6)شيء من ذلك
أن  أن ينهى أراد النيب : حديث جابر رضي اهلل عنه: ويدل على صحة هذا التأويل

 .( ()9)مث قبض ومل ينه عنه -:احلديث، إىل قوله- (5)ى بيعلىمََّسُي

                                 
 .«ففسره»: (ب)و (س)يف  (  )
 (.  54/  )فيض القدير : ينظر (  )
 (. س)سقطت من  «غري»  ( )
وغريه  «اإلصابة»، ويف كتب الصحابة كـ«يسار»وموىل امسه  «رباح»غالم امسه  كان للنيب   (4)

 «نقعة الصديان»غري أمساءهم، كما يف  مجاعة ممن تسموا هبذه األمساء، ومل ُيذكر أن النبيب 
م للقرطيب املفه: ينظرو. لعبداهلل الرباهيم «أمساءهم الصحابة الذين غري النيب »وللصغاين، 

 (.75 /9)، إكمال إكمال املعلم لأليب ( 6/45)
النهي عن التسمي هبذه األمساء أن خبطاب الواحد يشري إىل  «الُتسمَِّينَّ»: يعين أن قوله يف حديث مسرة  (6)

 . إمنا هو يف املستقبل
ومل يقف على ، يكأنه ملا رأى أمارات ومسع مايشعر بالنه»: على قول جابر هذا، فقال الطيـيبعلق  ( 5)

 (.646 /6 )شرح املشكاة . «النهي صرحيًا قال ذلك
( 4   ح 545 / )أخرجه مسلم يف اآلداب، باب كراهة التسمية باألمساء القبيحة وبنافع وحنوه   (9)

أن ينهى عن أن يسمى بيعلى وبربكة وبأفلح وبيسار وبنافع وبنحو  أراد النيب »: ه بتمامهلفظو
مث أراد عمر  .ومل ينه عن ذلك رسول اهلل مث قبض فلم يقل شيئًا، عنها  بعُدذلك، مث رأيته سكت 

 . «مث تركه، أن ينهى عن ذلك
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أخىن األمساء يوم »: قال رسول اهلل : ومنه حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه - 
 .( )احلديث «...القيامة

 . ( )أي أفحشها وأفسدها: األمساء أخىن
 .(6)الذليل: واخلانع .أي أذهلا وأوضعها: أخنع األمساء: هذه الرواية (4)ويف غري

                                 
هو أنه لو كان النهي يتناول مامضى وماسيأيت : وجه االستدالل من هذا احلديث على مراد املؤلف  ( )

 .واهلل أعلم. لبادر إىل النهي ومل يؤجله
ويستفاد منه أن . أن النهي يف هذا احلديث هو هني التحرمي: احوالذي عليه أكثر الشر: أقول

، املنهاج ( 6/45)، املفهم (7 4/4)مشكل اآلثار : ينظر. النهي املتقدم يف حديث مسرة للتنـزيه
، كمال للسنوسياإلمكمل إكمال ، (75 /9)إكمال إكمال املعلم ، (55 -56 /4 )للنووي 

 (.7  /4)، حتفة األحوذي (  54/  )ض القدير ، فيمطبوع مع سابقه ويف نفس املوضع
بلفظ الرواية الثانية  -كما يف الطبعة احملققة-لكنه ورد (  57 ح 6 / ) «املصابيح»احلديث يف  (  )

 .«أخنع األمساء يوم القيامة عند اهلل رجل تسمى ملك األمالك»: اليت أشار إليها املؤلف ومتامها

 :خترجيه
  :«أخىن األمساء»: أخرجه بلفظ

 (.66 5ح4   ص)البخاري يف األدب، باب أبغض األمساء إىل اهلل 
 :«أخنع األمساء»: وبلفظ

  (.65 5)برقم  -يف نفس املوضع  -البخاري 
 (. 4  : 6 ح 544 / )ومسلم يف اآلداب، باب حترمي التسمي مبلك األمالك ومبلك امللوك 

، (   / )، مقاييس اللغة (    /5)، الصحاح للجوهري مادة خنا (9/646)هتذيب اللغة : ينظر  ( )
، شرح السنة للبغوي (56 /6)، احملكم البن سيده كالمها البن فارس (64 /4)جممل اللغة 

األحوذي ، حتفة ( 4  / )، ترتيب لسان العرب ( 6 / )، مشارق األنوار (9  -5  /  )
(4/  6 .) 

 (. س)سقطت من  «غري»  (4)
، (5  /  )للبغوي  «السنة حشر» ،( 56/ )مادة خنع  «الغريبني» هذا التفسري بلفظه يف  (6)

  .( 6 / )للقاضي عياض  «مشارق األنوار»
= 
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 .«كتابه» وكذلك رواه مسلم يف ؛ ألهنا أقوم يف اللغة العربية( )تبعتوهذه الرواية أوىل بأن 
 .(4)«( )هو شهنشاه»: فقال ( )فسره سفيان الثوري: ملك األمالك: قولهو
 .( )احلديث «...أغيظ رجل على اهلل يوم القيامة»: ومنه حديثه اآلخر عن النيب  -4

                                 
: سألت أبا عمرو عن أخنع؟ فقال: قال أمحد بن حنبل: وقال مسلم عقب خترجيه للحديث

، (5   / ) لخطايب، أعالم احلديث ل(4  / )غريب احلديث أليب عبيد : نظراو. «أوضع»
 (.95/ )احملكم البن سيده (    / )مقاييس اللغة مادة خنع 

 (. س)سقطت من  «تبعتبأن » (  )
، وقد نقل تفسريه هذا -أحد رجال اإلسناد-( سفيان بن عيينة: )والصواب!! كذا قال املؤلف(   )

 .هما للحديثالبخاري ومسلم عقب خترجي
وهذه رواية للحديث  -بتنوين األوىل- (شاهٍ شاه)وأصلها  ،النسخمجيع هكذا رمست يف  «شهنشاه»  ( )

 . فكتب الناسخ التنوين نونًا وحذف األلف األوىل ،كما ذكر القاضي عياض
، فتح الباري (645 /6 )لطيـيب املشكاة ل، شرح (57 /4 )لنووي ل املنهاج: ينظر

( 6/565.) 
كما ذكر ابن حجر يف -وهو املشهور يف روايات هذا احلديث  «الصحيحني» أن الذي يف إاّل

وأما ، بشني معجمة مفتوحة فألف فنون ساكنة يف الكلمة األوىل (شاهان شاه)هو  -املوضع السابق
 .(4  /7)إرشاد الساري : ينظرو. الثانية فشني معجمة فألف فهاء ساكنة وليست هاء تأنيث

مجعها، لكن يف قاعدة العجم  (شاهان)ملك و (شاه)ارسية تعين ملك امللوك فـوهي كلمة ف
 (.64/  )الكواكب الدراري : ينظر. تقدمي املضاف إليه على املضاف

تعجب بعض الشراح من تفسري سفيان بن عيينة اللفظة »(: 6/565 ) «الفتح»قال ابن حجر يف  ( 4)
شاهان )ن، وهو غفلة منهم عن مراده، وذلك أن لفظ وأنكر ذلك آخرو، العربية باللفظة األعجمية

كان قد كثر التسمية به يف ذلك العصر، فنبه سفيان على أن االسم الذي ورد اخلرب بذمه  (شاه
: قال «...ما أدى معناه بأي لسان كان فهو مراد بالذم لبل ك «ملك األمالك»الينحصر يف 

 .وأمري األمراء، وسلطان السالطني، احلاكمني وأحكم، خالق اخللق: ويلتحق به مايف معناه مثل»
 .«...مساء اهلل اخلاصة به كالرمحن والقدوس واجلبارأمن  يءيلتحق به أيضًا من تسمى بش :وقيل

، تيسري العزيز احلميد (4  /7)، إرشاد الساري (6  /  )عمدة القاري  :وينظر أيضًا
 (.4 5-  5ص)
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 [أ/74 ]

عقوبة اهلل للمتسمي هبذا : ، واملراد به( )ظاهره ( )معدول عن/ إن هذا من جماز الكالم: قيل
 .أشد أصحاب هذه األمساء عقوبة (4)أنه: االسم

                                 
أغيظ رجل على اهلل يوم القيامة وأخبثه رجٌل » :ولفظه(  57 ح 6 / ) «املصابيح»احلديث يف  (  )

 .«إاّل اهلل َكِلاألمالك، الَم َكِلكان يسمى َم

 :خترجيه
:   ح544 / )أخرجه مسلم يف اآلداب، باب حترمي التسمي مبلك األمالك ومبلك امللوك 

 .بلفظه من حديث أيب هريرة(  4  
 . «على»(: أ)يف   ( )
إجراء اللفظ على ظاهره على وجه يليق باهلل تعاىل من غري حتريف : -وهو الصواب  -األسلم من هذا  (  )

جمموع : ينظر. وهذا هو منهج السلف مع أحاديث الصفات. والتعطيل ومن غري تكييف والمتثيل
ومواضع أخرى، وقد بسط ذلك ( 6 6، 5/54)و( 6  ، 5 /6)فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 . واهلل أعلم .«العقيدة الواسطية»يف 
 . «أي أنه»: (ب)و (س)يف   (4)



 59  الميسر في شرح المصابيح

 .( )«ؤمنامل قلُب َمْرم، فإن الَكْرال تقولوا الَك»: ومنه حديثه اآلخر عن النيب  -6
وإىل هذا . ( )كسب شارهبا َكَرمًاتذهابًا إىل أن اخلمر : ( )ْرمًاَك إمنا مست العرب العنبَة

 :، ومنه قول القائل(بتحريك الراء)م َريلتفت قول الشعراء يف تسميتهم اخلمر بابنة الَك
 (6)َرمََالك بنَةا (4)اي بْل    ال ْرمـة الَكـفيا ابن

أن قلب ( 5)عن قوهلم ذلك، وبني هلم فلما جاء اهلل باإلسالم وحرم اخلمر، هناهم النيب 
املعىن املؤمن هو الكرم؛ ألنه معدن التقوى، وأّن ما كان سببًا لسخط اهلل ومقته فهو مبعزل عن 

                                 
 .(577 ح66 / ) «املصابيح»احلديث يف  (  )

 :خترجيه
 .من حديث أيب هريرة متفق عليه
 «إمنا الكرم قلب املؤمن»: البخاري يف األدب، باب قول النيب أخرجه 

 .( 4 5ح    ص)
تسمية العنب كرمًا  يف األلفاظ من األدب وغريها، باب كراهة -واللفظ له  -ومسلم 

 . بنحوه( 49  : 6 ، 4، 5)وبرقم ، (49  : 7، 9ح 95 /4)
 «العنب: بسكون الراء املشهور يف اللغة أن الَكْرم»(:  6 /  ) «عمدة القاري»قال العيين يف (   )

 (. 4 /4)، القاموس ( 45 /9)ترتيب لسان العرب مادة كرم : وينظر
، (44 /4)، النهاية البن األثري (65 /  )شرح السنة ، (4 5 /6)الغريبني مادة كرم : ظرين (  )

 (. 6/64 )، فتح الباري ( 4/  )الكواكب الدراري 
، م شجرته ومثرتهَرمسي َكْرماً ألنه وصف بَك»(: 4  /6 ) «هتذيب اللغة»وقال األزهري يف 

عن تسميته هبذا  م ملا كثر يف الكالم، وهنى النيب َكْرم بسكون الراء؛ ألنه خفف عن لفظة َكَر: وقيل
الرجل املسلم أحق : فقال... االسم ألنه يعتصر منه املسكر املنهي عن شربه، وأنه يغري عقل شاربه

مشارق : وانظر. «هبذه الصفة من هذه الشجرة اليت يؤدي ما يعتصر من مثرهتا إىل األخالق الذميمة
 (.6 4/ )األنوار 

 (.ب)و( س)واستدركتها من ، (أ)يست يف األصل ول «يا»(  4)
 .مل أقف على قائله(  6)
 (. أ)ليست يف  «هلم»  (5)
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خر، وفيه حتويل من اجملاز إىل معىن آ، وهذا من باب حتويل الكالم من معىن إىل ( )الذي قصدوه
 .( () )احلقيقة

                                 
 (.  6 /  )، عمدة القاري (647 /6 )شرح املشكاة للطيـيب : ينظر (  )
 . -بدون أل  - «حقيقة»(: س)يف  (  )
 (.  6/64 )الباري فتح ، ( 4/  )الكواكب الدراري : ينظر (  )
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 .( )ختفف وتثقل، من العنبة ( )ةهي األصل: ( )«احَلَبلة»و -5
 .(6)قد مّر تفسريه يف أول الكتاب (4)«فإن اهلل هو الدهر»: قوله -9

                                 
وقد ، وردت يف حديث وائل بن حجرمل ترد يف حديث أيب هريرة السابق، وإمنا  «احلبلة»ظة لف  ( )

الكرم، : تقولوا ال»: وُيروى: ، فقال-دون أن يعزوه لصحابيه-إثر حديث أيب هريرة أورده البغوي 
 .«العنب واحلبلة: ولكن قولوا

 :خترجيه
 . هبذا اللفظ( 44  )برقم  -يف املوضع السابق  -أخرجه مسلم 

  .( 6/4) «هتذيب اللغة»ووردت هكذا يف  «األصلة»: النسخ اخلطيةيف كذا   ( )
 .وانظر اهلامش اآليت «األصل»: ويف املصادر األخرى

 .التصرف نمع شيء م(  6/4) «هتذيب اللغة»هذا التعريف أخذه املؤلف من   ( )
يريد تسكن وحترك يعين الباء، وهذا أسلوب استعمله بعض العلماء  «ختفف وتثقل»: وقوله
 (. 7  / ) «الصحاح»و( 7 /7)و(  6 /6)و(  4/5) «هتذيب اللغة»: وانظر مثاًل

حْبَلة : هي األصل من الَكْرمة، يقال: احلبلة»: ( 46/ )مادة حبل  «الغريبني»وقال اهلروي يف 
 .«قال ذلك أبو عمرو ومشر. قلةخمففة، وَحَبلة مث

األصل أو : بفتح احلاء والباء ورمبا ُسكِّنت، احلبلة»(:    ) «النهاية»قال ابن األثري يف و
 .«القضيب من شجر األعناب

( 966 ح 66 / ) «املصابيح»هذه اجلملة وردت يف حديث أيب هريرة، وقد أورده البغوي يف  ( 4)
 . «فإن اهلل هو الدهر، الدهر خيبَة :تقولوا والم، ْرتسموا العنب الَك ال»: بلفظ

 :خترجيه
 .متفق عليه

، ومسلم يف واللفظ له ( 4 5ح6   ص)أخرجه البخاري يف األدب، باب التسبوا الدهر 
 .(45  : 4ح 95 /4)عن سب الدهر األلفاظ من األدب وغريها، باب النهي 

  (.5 ح 57/ ) عبدالرمحن الزيد /ضمن القسم الذي حققه الشيخاإلميان، يف كتاب   (6)
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 ( )أحدكم َخُبَثت نَّيقوَل ( )ال»: ومنه حديث عائشة رضي اهلل عنها عن النيب  -4
 .(4)«نفسي ( )ولكن ليقل َلِقَست، نفسي
 .(6)أي غثت: هت نفُسَسِقَل

يسلك يف  ، وكان (لقس وخبث: )مل كال اللفظني مكان اآلخر أعينوالعرب تستع
اليت  (9)؛ فكره أن يضرب املؤمن لنفسه مثل السوء ويضيف إليها اخَلَباثة(5)ألفاظه مسلك التنـزه

 .(7)أن يصف نفسه باخلبث (4)هي ملحقة بالكفار واملصرين على املعاصي، ومل ير للمؤمن

                                 
 (. أ)سقطت من  «ال» (  )
: ينظر. بعدها مثلثة مث مثناة ،بفتحها والضم أصوب :ويقال ،بفتح اخلاء املعجمة وضم الباء املوحدة  ( )

 (. 6 /  ) ، عمدة القاري(6/697 )الفتح 
، إرشاد الساري ( 6 /  )عمدة القاري : ينظر. بفتح الالم والسني املهملة بينهما قاف مكسورة (  )

 (.44 / )، القاموس مادة لقس (65 /7)
 (. 96 ح 65 / ) «املصابيح»احلديث يف   (4)

 :خترجيه
 .يهلمتفق ع

 .(97 5ح6   ص)أخرجه البخاري يف األدب، باب اليقل خبثت نفسي 
: 5 ح956 /4)مسلم يف األلفاظ من األدب وغريها، باب كراهة قول اإلنسان خبثت نفسي و
 . هبذا اللفظ( 66  

 (.44 / )القاموس ، (9/4656)، ترتيب اللسان (5  /4)النهاية البن األثري مادة لقس : ينظر  (6)
 . «التنـزيه»(: أ)يف   (5)
 (.4  / )، املعجم الوسيط (4  / )ة خبث القاموس ماد: ينظر. بفتح اخلاء مصدر َخُبث  (9)
 . املناسبوهو ( ب)و( س)واملثبت من  «مل ير من»(: أ)، ويف «مل ير املؤمن»: يف األصل  (4)
، ( 9 /9)للخطايب  «معامل السنن»و(  9/ )أليب عبيد  «غريب احلديث»حنو هذا الكالم يف   (7)

 (. 5  /4) ومادة لقس( 5/ )البن األثري مادة خبث  «النهاية»و
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 ( )فيمن مل يقم لصالة ( )«وإال أصبح خبيث النفس كسالن»: ففي احلديث: فإن قيل
 الليل، فكيف هنى عنه، واستعمله يف حق املؤمن؟

فأجاب مبا ينبئ أنه رأى احلديث الذي ذكرناه كالناسخ ملا  ( )سئل عنه الطحاوي: قلت
 .(4)بعده

الليل ورد مورد الوعيد يف حق إن حديث صالة : وأرى الوجه يف التوفيق بينهما أن أقول

                                 
يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا »: قال أن رسول اهلل : متفق عليه من حديث أيب هريرة  ( )

فإن استيقظ فذكر اهلل ، يضرب على كل عقدة مكاهنا عليك ليل طويل فارقد، هو نام ثالث عقد
وإاّل ، فأصبح نشيطاً طيب النفس، فإن صلى احنلت عقده كلها، فإن توضأ احنلت عقدة، ت عقدةاحنل

 .«أصبح خبيث النفس كسالن
أخرجه البخاري يف التهجد، باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا مل يصل بالليل 

 (.57  ح554ص)، باب صفة إبليس وجنوده -وهذا لفظه  -، ويف بدء اخللق ( 4  ح4  ص)
 4 6/ )ومسلم يف صالة املسافرين وقصرها، باب ما روي فيمن نام الليل أمجع حىت أصبح 

 (. 995: 69 ح
 . «الصالة»(: س)يف   ( )
اظ ، أحد األئمة الكبار، واحلفهو أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة األزدي املصري الطحاوي(   )

شرح »: من مصنفاته البديعة. األثبات اجلهابذة، متفق على جاللته، وسعة علمه، وحسن معتقده
رمحه  (ه   )تويف يف مصر سنة . وغريها «العقيدة الطحاوية»و «مشكل اآلثار»و «آلثارمعاين ا
  .اهلل تعاىل
، اجلواهر (9 /6 )، سري أعالم النبالء ( 9/ )، وفيات األعيان (59 /6)تاريخ دمشق : ينظر

 (.7  / )، النجوم الزاهرة ( 6 / )املضية يف طبقات احلنفية 
جوابه خيتلف عما ذكره لكن  (4  / ) «مشكل اآلثار»ذكر الطحاوي هذا اإلشكال يف كتابه (  4)

املؤلف عنه، فقد أجاب حبمل كل حديث على معىن ال خيالف اآلخر وال يضاده، َفُينهى املسلم عن 
، حىت يكون منها ما تستحق به ذلك من ترك - كما يف حديث عائشة - وصف نفسه باخلبث

هذا حاصل كالمه، ومل أقف على ماذكره . - كما يف احلديث اآلخر -الصالة واختيار النوم عليها
 .املؤلف عنه
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هنى : ( )«السنن»، وكم مثل ذلك يف ( )القيام، ال يف حق رجل بعينه ( )من يثبطه الشيطان عن
لعن اهلل من »، و(5)«(6)لعن اهلل من توىل غري مواليه»: ، مث قال(4)عن لعن املسلم أشد النهي

                                 
 . «على»(: س)يف  (  )
ن مذموم من خيرب هنا عن غري معني وع إن النيب »: بنحو هذا أجاب القاضي عياض، حيث قال (  )

ليس بني احلديثني اختالف؛ ألنه هنى عن »: وقال الباجي. «الفعل يصلح فيه استعمال هذا اللفظ
ووصف بعض األفعال بذلك حتذيرًا منه  -لكون اخلبث مبعىن فساد الدين  -إضافة ذلك إىل النفس 

 .«وتنفريًا
، شرح املشكاة (  /6 )، املنهاج للنووي ( 7 /9)إكمال املعلم للقاضي عياض : ينظر
 (.6/697 )و(   / )، فتح الباري ( 4/  )، الكواكب الدراري (676 /6 )للطيـيب 

وغريها مما مل ، كما سيتبني من خالل ما سيذكره املؤلف من أحاديث، أيضًا «الصحيحني» بل يف  ( )
 . يذكره

 .«لعن املؤمن كقتله»: قال حديث ثابت بن الضحاك أن النيب : منها، ورد يف هذا عدة أحاديث  (4)
 :وهو جزء من حديث متفق عليه

، ومسلم يف (5649ح46  ص)أخرجه البخاري يف األدب، باب ما ينهى من السباب واللعن  
 (. 6  ح64 / ) ...اإلميان، باب غلظ حترمي قتل اإلنسان نفسه

، الفتح (79 /6)النهاية البن األثري مادة وال : ينظر. ب إىل غري أسياده واختذهم أولياء لهأي انتس ( 6)
 (.76 /7 )الرباين 

هذا جزء من حديث أخرجه أمحد وأبو يعلى وابن حبان والطرباين واحلاكم والبيهقي من حديث ابن   (5)
 .عباس رضي اهلل عنه

، عن زهري، [بن مهدي]حدثنا عبدالرمحن : قال( 67 / ) «مسنده»أخرجه اإلمام أمحد يف 
 .عن عمرو يعين ابن أيب عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا

( 9 44ح 56 /6 )يف احلدود، باب الزىن وحده  «اإلحسان»وأخرجه ابن حبان كما يف 
 .عن أمحد بن املثىن
 (.  6 ح 99/ ) «مسنده»وأبو يعلى يف 

 .به، عن عبدامللك بن عمرو، عن زهري ،[زهري بن حرب]كالمها عن أيب خيثمة 
= 
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عن أيب بكر بن بالويه، عن أيب املثىن ( 65 /4)يف احلدود  «املستدرك»وأخرجه احلاكم يف 

 .صحيح اإلسناد ووافقه الذهيب: وقال. به، العنربي، عن عبداهلل بن مسلمة، عن زهري
 .عن حجاج( 9  / )وأخرجه أمحد 
، والبيهقي يف احلدود، باب ما جاء يف حترمي (645  ح 94 /  ) «الكبري»والطرباين يف 

 . من طريق ابن أيب مرمي(    /4... )اللواط
 .به، كالمها عن عبدالرمحن بن أيب الزناد، عن عمرو بن أيب عمرو

 .من طريق عبداهلل بن مسلمة( 65 /4)وأخرجه احلاكم 
 .رميمن طريق ابن أيب م(    /4)، والبيهقي (645  ح 94 /  )والطرباين 

 .من طريق إبراهيم الزبريي(    /4)والبيهقي أيضًا 
 .به، ثالثتهم عن عبدالعزيز الدراوردي، عن عمرو بن أيب عمرو

 .به، عن أيب سعيد، عن سليمان بن بالل، عن عمرو( 9  / )وأخرجه أمحد 

 :اإلمام أمحد عن ابن مهدي دراسة إسناد
تويف  .موالهم، أبو سعيد البصري العنربيبن حسَّان بن عبدالرمحن  عبدالرمحن بن مهدي - 
 .(ه74 )سنة 

 .روى عن سفيان بن عيينة، وزهري بن حممد وغريمها
 . وعنه اإلمام أمحد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه وغريمها

 . «ثقة ثبت حافظ»: قال ابن حجر
 (.4 46)، التقريب (66 /5)تهذيب ، هتذيب ال(757 )هتذيب الكمال 

. ، أبو املنذر اخلراساين املروزي، قدم الشام وسكن احلجازالتميمي العنربيزهري بن حممد  -2
 .(ه 5 )مات سنة 

 .روى عن محيد الطويل، وسهيل بن أيب صاحل وغريمها
 .مسلم وغريمهاوعنه عبدالرمحن بن مهدي، والوليد بن 

: ومرة. «مستقيم احلديث»: ومرة. «ال بأس به»: وقال مرة. «ثقة»: قال عنه اإلمام أمحد
 .«مقارب احلديث»

 .«صاحل ال بأس به»: وقال مرة. «ثقة»: وقال ابن معني
= 
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وله »: زاد عثمان. «ثقة صدوق»: وقال عثمان بن سعيد الدرامي وصاحل بن حممد البغدادي

 .«أغاليط كثرية
 .«ليس به بأس»: ال النسائيوق

 . «صدوق صاحل احلديث»: وقال يعقوب بن شيبة
 .«ال بأس به»: وقال مرة. «جائز احلديث»: وقال العجلي
وكان حديثه بالشام أنكر من حديثه بالعراق ، حمله الصدق، ويف حفظه سوء»: وقال أبو حامت

 . «فهو صاحللسوء حفظه، فما حدث من حفظه ففيه أغاليط، وما حدث من كتبه 
 .«ثقة فيه لني»: ، ومرة«ثقة له غرائب»: وقال الذهيب

 .«أسامي الضعفاء»وذكره أبو زرعة يف . «ضعيف»: وعن حيىي بن معني والنسائي
 .«عنده مناكري»: وعنه أيضًا. «ليس بالقوي»: وقال النسائي مرة

 . «خيطئ وخيالف»: وقال «الثقات»وذكره ابن حبان يف 
 .«وق منكر احلديثصد»: وقال الساجي

يروون »: قال، مسعت أبا عبداهلل وذكر رواية الشاميني عن زهري بن حممد: قال أبو بكر األثرم
مث . «ترى هذا زهري بن حممد الذي يروي عنه أصحابنا»: ، مث قال يل«عنه أحاديث مناكري هؤالء

حاديث مستقيمة صحاح، عبدالرمحن بن مهدي وأبو عامر أ: أما رواية أصحابنا عنه فمستقيمة»: قال
أو حنو هذا، فأما بواطيل فقد  «وأما أحاديث أيب حفص ذاك التنيسي عنه، فتلك بواطيل موضوعة

 .قاله
 . «ما روى عنه أهل الشام فإنه مناكري، وما روى عنه أهل البصرة فإنه صحيح»: وقال البخاري

 . «فضعف بسببهارواية أهل الشام عنه غري مستقيمة »: «التقريب»وقال ابن حجر يف 
  :خالصة حاله

ما روى عنه أهل الشام فإنه مناكري، وما »: حيث قال، البخاري ذكرهلعل أعدل األقوال ما 
 .-املتقدمني  -ويتأيد قوله هذا بقول اإلمام أمحد وأيب حامت  «فإنه صحيح روى عنه أهل البصرة

يروون  أن أهل العراق :وفصل اخلطاب يف حال رواياته»: «عللشرح ال»وقال ابن رجب يف 
يروون عنه روايات  عنه أحاديث مستقيمة، وما خرج عنه يف الصحيح فمن رواياهتم عنه، وأهل الشام

 .«...منكرة
= 
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ألخطاء واملناكري اليت وقعت يف حديث أهل الشام عنه، ولعل الذين ضعفوه نظروا إىل ا: أقول

 .«رواية أهل الشام عنه غري مستقيمة فضعف بسببها»: وقد أشار إىل هذا ابن حجر حني قال
كما أشار أبو  -وسبب وقوع هذه املناكري يف حديث أهل الشام عنه أنه كان يعتمد على حفظه 

 .واهلل أعلم -حامت 
، ميزان (9 6 )، هتذيب الكمال (647/ )اجلرح والتعديل  ،(9 4/ )التاريخ الكبري 

، (6 5 - 4 5/ )، شرح العلل البن رجب (49 /4)، سري أعالم النبالء (  7 )االعتدال 
 (.647 )، التقريب ( 6 / )هتذيب التهذيب 

 ميسرة موىل املطلب بن عبداهلل بن حنطب القرشي: واسم أيب عمرو عمرو بن أيب عمرو -3
 .(ه66 )قال ابن حجر تويف بعد سنة . املخزومي، أبو عثمان املدين

 . روى عن عكرمة موىل ابن عباس، وسعيد بن جبري وغريمها
 .والدراوردي وغريهم، وعنه عبدالرمحن بن أيب الزناد، وحممد بن إسحاق

ألن مالكًا قد روى »: ، وزاد ابن عدي«ال بأس به»: مت وابن عديقال اإلمام أمحد وأبو حا
 . «عنه وال يروي مالك إال عن ثقة أو صدوق

  .«ثقة»: وقال أبو زرعة
ينكر عليه حديث ، عمرو بن أيب عمرو ثقة: مسعت حيىي بن معني يقول: وقال ابن أيب مرمي

 . ها.«عول بهاقتلوا الفاعل واملف»: قال عكرمة عن ابن عباس أن النيب 
 .«ثقة ينكر عليه حديث البهيمة»: وقال العجلي

 . «صدوق إال أنه يهم»: وقال الساجي واألزدي
 . «تكلم يف روايته بغري إسقاط»: وقال الطحاوي
حديثه حسن منحط عن الرتبة »: ومرة. «معنيثقة لينه ابن »: ومرة. «صدوق»: وقال الذهيب

 . «العلياء من الصحيح
 .«ثقة رمبا وهم»: وقال ابن حجر

يف حديثه ضعف، ليس بالقوي وليس حبجة، وعلقمة بن »: وقال عباس الدوري عن ابن معني
 . وعلقمة قد وثقه ابن معني: أقول. «أيب علقمة أوثق منه

= 
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وروى ابن عدي عن عباس . «أنس وكان يستضعفه يروي عنه مالك بن»: وقال ابن معني مرة

وهذا يدل على أن . «وليس به بأس، عمرو بن أيب عمرو ليس بالقوي»: مسعت حيىي يقول: الدوري
 .تليني ابن معني الينـزله عن درجة االحتجاج

 . «ليس هو بذلك»: وقال أبو داود
 . «ليس بالقوي»: وقال النسائي والدارمي

 . «رب احلديثمضط»: وقال اجلوزجاين
 .«كان صاحب مراسيل»: وقال ابن عدي وابن سعد

هذا احلديث فيه ضعف من أجل عمرو بن »: وقال عثمان الدارمي يف حديث رواه يف األطعمة
 .«أيب عمرو

 . «يعترب حديثه من رواية الثقات عنه، رمبا أخطأ»: وقال «الثقات»وذكره ابن حبان يف 
. «وأحاديثه تدل على حاله، الرجل مستضعف»: بن القطانقال ا: «امليزان»وقال الذهيب يف 

 . «ماهو مبستضعف وال بضعيف، نعم وال هو يف الثقة كالزهري وذويه»: -معلقًا  -قال الذهيب 
وحديثه حسن كما ذكر الذهيب يف  «صدوق»أنه  -واهلل أعلم  -الذي يظهر : خالصة حاله

جر، يف غري األحاديث اليت أنكروها عليه وكما يدل عليه كالم ابن ح «الكاشف»و «امليزان»
وليس هذا منها، وتضعيف من ضعفه إمنا هو من باب التليني اليسري الذي ال ينـزله عن درجة 

 . االحتجاج
، (6  )، أحوال الرجال للجوزجاين (67 /5)، التاريخ الكبري (46  )طبقات ابن سعد 

، ميزان االعتدال (4 44)هتذيب الكمال ، ( 4  )، الكامل البن عدي ( 6 /5)اجلرح والتعديل 
، التقريب ( 4/9)، هتذيب التهذيب ( 6  )، ديوان الضعفاء ( 6 4)، الكاشف (6 54)
(664 .) 

كان حلصني بن أيب احلر  ، أصله بربري من أهل املغربعكرمة أبو عبداهلل موىل ابن عباس -4
 (ه64 )مات سنة  .لعلي بن أيب طالب العنربي، فوهبه لعبداهلل بن عباس حني جاء والياً على البصرة

 .وقيل بعد ذلك
 . مواله ابن عباس، وعلي بن أيب طالب وغريمها روى عن

 .وعنه محيد الطويل، وعمرو بن أيب عمرو موىل املطلب وغريمها
= 
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ثقة ثبت عامل بالتفسري، مل يثبت تكذيبه عن ابن عمر، والتثبت »: «التقريب»قال ابن حجر يف 

 .روى له اجلماعةو. «عنه بدعة
 :متكلم فيه بكالم طويل مداره على ثالث هت: أقول
 .رميه بالكذب: األوىل
 .الطعن فيه بأنه كان يرى رأي اخلوارج: الثانية
 .القدح فيه بأنه كان يقبل جوائز األمراء: الثالثة

أبو جعفر حممد بن جرير الطربي، وحممد بن نصر : وقد قام بالذب عنه مجع من السلف، منهم
ر بن عبدالرب، واملنذري وغريهم، املروزي، وأبو عبداهلل بن منده، وأبو حامت بن حبان، وأبو عم

 .«هدي الساري»وخلصه يف  «التهذيب»كالمهم ابن حجر يف  واستوىف
 :وخالصة الرد على هذه التهم ما يلي

 : أن غالب ما ورد يف ذلك ال خيرج عن اآليت: ، واجلواب عن هذه التهمةرميه الكذب: األوىل
وأشده ما روي عن ابن عمر أنه قال  الكثري من ذلك مل يثبت، ألنه من رواية الضعفاء، - 
فإنه من رواية حيىي البكاء، وهو متروك  «ال تكذب عليَّ كما كذب عكرمة على ابن عباس»: لنافع

 .«ومن احملال أن جيرح العدل بكالم اجملروح»: احلديث، قال ابن حبان
وأيده  ،«الثقات»كما ذكره ابن حبان يف ( أخطأ)يف موضع ( كذب)أهل احلجاز يطلقون  - 

  . ابن عبدالرب باألمثلة، وابن حجر
يف نظر هذا اإلمام  -أن يكون هذا اإلمام قد أنكر على عكرمة مسألة من املسائل كذبه فيها  - 

إن عكرمة يزعم : قلت لسعيد بن املسيب: ، كما روى عطاء اخلراساين قال-ال أنه قد تعمد الكذب 
ولقد ظلم »: قال ابن حجر. «كذب خمبثان» :تزوج ميمونة وهو حمرم فقال أن رسول اهلل 

تزوجها  إن النيب : أنه كان يقول: عكرمة يف ذلك، فإن هذا مروي عن ابن عباس من طرق كثرية
 . «وهو حمرم

 . وأنكر ابن عمر على عكرمة الرواية عن ابن عباس يف الصرف
امل بن عبداهلل بن واستدل ابن جرير على أن ذلك ال يوجب قدحًا فيه، مبا رواه الثقات عن س

إذا قيل له إن نافعًا موىل ابن عمر حدث عن ابن عمر يف مسألة اإلتيان يف احملل  -عمر أنه قال 
، ومل يروا ذلك من قول سامل يف نافع جرحًا»: قال ابن جرير «كذب العبد على أيب»: -املكروه

 .«فينبغي أن ال يروا ذلك من ابن عمر يف عكرمة جرحًا
= 



 11  الميسر في شرح المصابيح

                                 
يكون عنده يف املسألة القوالن والثالثة، فيخرب مبا يستحضر منها، أو يكون مسع أن املتبحر  -4

احلديث من رجلني فيحدث به عن أحدمها، وإذا سئل عنه بعد حني حدث به عن اآلخر، فيظن من 
 .العلم عنده أنه كذب أو أخطأ

ألت أيب عن س: أما رميه بالبدعة وأنه كان يرى رأي اخلوارج، فقال ابن أيب حامت: الثانية
حيىي نعم إذا روى عنه الثقات، والذي أنكر عليه »: حيتج حبديثه؟ قال: قلت .«ثقة»: عكرمة، فقال

على أنه مل يثبت عنه من وجه قاطع أنه »: قال ابن حجر .«بسبب رأيهفمالك بن سعيد األنصاري و
  .«د العجلي من ذلك، وقد برأه أمحإمنا كان يوافق يف بعض املسائل فنسبوه إليهموكان يرى ذلك، 

فليس ذلك مبانع من قبول روايته إال عند أهل التشديد، أما مجهور . أما قبوله اجلوائر: الثالثة
العلماء فهم على اجلواز، وهذا الزهري كان أشهر يف ذلك من عكرمة، ومع ذلك فلم يترك أحٌد 

 .الرواية عنه بسبب ذلك

إذا نظرت إىل أقوال من عدله وأثىن عليه،  هذا ملخص اجلواب عما قيل فيه من الطعن، فكيف
 . وهي كثرية جدًا

عدله أمة من التابعني، منهم زيادة على سبعني رجاًل من خيار التابعني »: قال ابن منده
 .«ورفعائهم

 . «ليس أحد من أصحابنا إال احتج بعكرمة»: وقال البخاري
 .«لى اإلسالمإذا رأيت إنسانًا يقع يف عكرمة فاهتمه ع»: وقال ابن معني

أمجع عامة أهل العلم على االحتجاج حبديث عكرمة، واتفق على »: وقال أبو عبداهلل املروزي
وأبو ، وإسحاق بن راهويه، أمحد بن حنبل: ذلك رؤساء أهل العلم باحلديث من أهل عصرنا، منهم

مام أهل عكرمة عندنا إ: فقال، وحيىي بن معني، ولقد سألت إسحاق عن االحتجاج حبديثه، ثور
 .«الدنيا، وتعجب من سؤايل إياه

 .واهلل تعاىل أعلم. وأكتفي هبذا القدر
، ثقات ابن حبان (9/9)، اجلرح والتعديل (9/47)، التاريخ الكبري (764)طبقات ابن سعد 

، (5 -  /6)، سري أعالم النبالء (  69)، ميزان االعتدال (4667)، هتذيب الكمال (7  /6)
، هدي الساري ( 459)، التقريب (4  /9)، هتذيب التهذيب (4 ص )ثق من تكلم فيه وهو مو

 (.449ص )
= 
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وأمثال ذلك مما كان القصد فيه الوعيد والزجر، ال اللعن ملسلم  ( )«رضاأل ( )سرق منار
 .«أصبح خبيث النفس»: ، وكذلك قوله( )بعينه

وهلذا املعىن كان . وأما احلديث الذي حنن فيه فإنه للنهي عن إضافة املؤمن اخلبث إىل نفسه
، وإمنا كان ذلك منه يف (4)ا غري اسم ابنة عمر اليت مساها عاصيةيغري األمساء القبيحة، كم

ذهابًا إىل معىن اإلباء عن قبول النقائص ؛ والعاصية (6)اجلاهلية، فإهنم كانوا يسمون بالعاص
 .(4)واهلل أعلم. (9)(5)والرضا بالضيم، فلما جاء اهلل باإلسالم كره ذلك هلم

                                 
 :احلكم على احلديث

 .احلديث هبذا السند حسن لذاته؛ بسبب عمرو بن أيب عمرو
عبدالرمحن بن مهدي، وقد صرح أمحد : فإن الراوي عنه يف هذا السند: وأما زهري بن حممد

عبدامللك بن عمرو، وهو بصري، وقد تقدم : الرواية عن زهريبصحة روايته عنه، وقد تابعه أيضًا يف 
 . أن رواية البصريني عنه مستقيمة

الدراوردي وابن أيب الزناد : أن رواية زهري هنا صحيحة، مع أنه مل ينفرد به، فقد تابعه: فاحلاصل
 .-كما تقدم  -وحممد بن إسحاق وغريهم 

، ( 45/ )الغريب أليب عبيد : ينظر .وامليم زائدة، نْيوهي العالمة جتعل بني احلدَّ، ع منارةمج املنار  ( )
 (. 9/97)، إكمال إكمال املعلم لأليب (   /6)النهاية البن األثري مادة نور 

 .جزء من حديث علي بن أيب طالب رضي اهلل عنههذا  (  )
: 46ح659 / ) تعاىل ولعن فاعله أخرجه مسلم يف األضاحي، باب حترمي الذبح لغري اهلل

: 44)وبرقم ، «لعن اهلل من غري منار األرض»: بلفظ( 794 :  4)برقم و. هبذا اللفظ( 794 
 . «لعن اهلل من غري املنار»: بلفظ( 794 

 (. س)ليست يف  «بعينه»  ( )
 (. 7   ح545 / ... )اب تغيري االسم القبيح إىل احلسنأخرجه مسلم يف اآلداب، باب استحب ( 4)
 . (ب)و (س)، واملثبت من «املعاصي»(: أ)و «األصل»يف   (6)
 . «كره هلم ذلك»(: س)يف  ( 5)
 (.7 6-4 4/6)مرقاة املفاتيح : ينظر(  9)
 . النسخ األخرىمن  «واهلل أعلم» ( 4)



 12  الميسر في شرح المصابيح

 :( )ومن الحسان

يف -يقول  مسعت رسول اهلل : األنصاري رضي اهلل عنه مسعود ( )حديث أيب -7
 .( )«ة الرجليَِّطبئس َم»: -زعموا

                                 
  .«ومن احلسان»: مكان «ومنه»(: س)يف  (  )
 .والتصويب من بقية النسخ، ومن مصادر التخريج .وهو خطأ «ابن»: يف األصل  ( )

شهد . اخلزرجي، مشهور بكنيته وهو أبو مسعود البدري عقبة بن عمرو بن ثعلبة األنصاري
 (.4549)، التقريب (  65)اإلصابة : ظرين. العقبة وبدرًا وما بعدها، وتويف بعد سنة أربعني

 (.  9 ح 64 / ) «املصابيح»احلديث يف (   )

 :خترجيه
 :هذا احلديث رواه األوزاعي واختلف عليه يف تعيني راويه

على اجلزم بأن راوي احلديث هو أبو مسعود  فرواه عبداهلل بن املبارك، والوليد بن مزيد -
 . البدري األنصاري رضي اهلل عنه

عن األوزاعي، عن حيىي ( 99 ح 9  ص)باب حفظ اللسان  «الزهد»ه ابن املبارك يف أخرج
يقول يف زعموا  من رسول اهلل  ما مسعَت: قيل له: يب مسعود، قالأبن أيب كثري، عن أيب قالبة، عن 

 .فذكر احلديث:... ؟ قال
 69 /4 )د يف مسند أيب مسعو «املسند»اإلمام أمحد يف : ومن طريق ابن املبارك أخرجه

 «شرح السنة»والبغوي يف ، (5   ح 57 / ) «مسند الشهاب»، والقضاعي يف (9696 ح
 (. 447ح  5 /  )يف االستئذان، باب ما يكره من ألفاظ العادة وحفظ املنطق 

يف الشهادات، باب ما يكره من رواية اإلرجاف وإن مل يقدح يف  «سننه»وأخرجه البيهقي يف 
، ثنا أبو العباس حممد بن يسنا أبو عبداهلل إسحاق بن حممد بن يوسف السوأخرب( 49 /6 )الشهادة 

حدثين حيىي بن أيب : مسعت األوزاعي، قال: يعقوب، أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد، أنبأ أيب، قال
 كيف مسعت رسول اهلل : قال أبو عبداهلل اجلرمي أليب مسعود: كثري، حدثين أبو قالبة اجلرمي، قال

 . زعموا ؟ احلديثيقول يف
والفرق بني رواية الوليد ورواية ابن املبارك؛ أن الوليد عني الرجل الذي سأل أبا مسعود، بينما 

 .أهبمه ابن املبارك
= 
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وسيأيت الكالم على -! على اجلزم بأن راوي احلديث هو أبو عبداهلل ورواه الوليد بن مسلم  -

 .-تعيني أيب عبداهلل هذا
، واحلسن بن سفيان يف (974 ح  9 /6) «اآلحاد واملثاين» أخرجه ابن أيب عاصم يف

 «اإلصابة»وكما يف  (45/ ) «حتفة األشراف»مع  «النكت الظراف»كما يف  «مسنده»
مشكل »، والطحاوي يف -(747 /6) «معرفة الصحابة»ومن طريقه أبو نعيم يف -( 5  /9)

كما يف  «املعرفة»ن منده يف ، واب-(6   )القضاعي : ومن طريقه-( 46 ح  9 / ) «اآلثار
حدثنا األوزاعي، حدثنا الوليد بن مسلم، من طرق عن  (647/ )لأللباين  «السلسلة الصحيحة»

 .وذكر احلديث: قال النيب : قالحيىي بن أيب كثري، حدثنا أبو قالبة، حدثين أبو عبداهلل، 

 .على التردد ورواه أبو عاصم الضحاك بن خملد ووكيع -
 64 /6)زعموا : يف األدب، باب من كره أن يقول «املصنف»يب شيبة يف أخرجه ابن أ

، -( 479ح 74 /4)زعموا : ومن طريقه أبو داود يف األدب، باب يف قول الرجل-(  694 ح
كالمها عن وكيع، (  46  ح 4/467 )يف مسند حذيفة بن اليمان  «املسند»واإلمام أمحد يف 

قال أبو عبداهلل أليب مسعود، أو قال أبو : عن أيب قالبة، قالعن األوزاعي، عن حيىي بن أيب كثري، 
أبو »: وسياق اإلسناد ألمحد، وقال أبو داود. وذكر احلديث: -يعين حذيفة-مسعود أليب عبدهلل 
 .«عبداهلل هذا حذيفة

، ( 95ح 7  ص)باب ما يقول الرجل إذا زكي  «األدب املفرد»وأخرجه البخاري يف 
عن أيب عاصم، عن (   4 ح 457/ ) «معجمه»ن األعرايب يف ، واب(4   ) والقضاعي

 .األوزاعي، به

 :النظر يف اخلالف
أنه من شيخهم األوزاعي؛ فإنه  -واهلل أعلم-بعد عرض هذا االختالف بني الرواة ودراسته يظهر 
؛ قال ابن رجب يف -كما ذكر اإلمام أمحد-كان حيدث عن حيىي بن أيب كثري من حفظه َفَيِهم فيه 

أن األوزاعي كان ال يقيم  -يف رواية غري واحد من أصحابه-ذكر أمحد (: 445/ ) «شرح العلل»
ويروي ، حديث حيىي بن أيب كثري، ومل يكن عنده يف كتاب، إمنا كان حيدث به من حفظه ويهم فيه

 .ها. وإمنا هو أبو املهلب، عن أيب املهاجر، عن أيب قالبة، عن حيىي بن أيب كثري
= 
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سألت أمحد عن حديث األوزاعي، عن حيىي بن أيب : قال مهنا(: 545/ )ضع آخر وقال يف مو
كان كتاب األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري قد ضاع منه، فكان حيدث عن حيىي بن »: كثري؟ قال أمحد
 .«أيب كثري حفظًا

 ويتأيد هذا بأن الرواة عنه يف هذا احلديث ثقات حفاظ، وبعض األوجه رواها أكثر من واحد،
 .فاتفاقهم على رواية هذا الوجه أو ذاك يقوي أهنم محلوه كذلك

ومع هذا فالوجه الذي محله ابن املبارك والوليد بن مزيد أرجح؛ ألن هذا احلديث قد رواه حيىي 
وسيأيت ختريج -ابن عبدالعزيز األردين، عن حيىي بن أيب كثري، فجعله عن أيب مسعود األنصاري 

 (. 5 ص) «ةاملقاصد احلسن»السخاوي يف : أيب مسعود وممن جزم بأنه عن. -حديثه

 :خالف آخر
 :اختلف يف هذا احلديث أيضًا على حيىي بن أيب كثري

 .عن حيىي، عن أيب قالبة، عن أيب مسعود -كما تقدم-فرواه األوزاعي 
فرواه عن حيىي، عن أيب قالبة، عن أيب املهلب، عن أيب : وخالفه حيىي بن عبدالعزيز األردين 

 .فزاد أبا املهلب يف إسناده. سعودم
حدثنا (  95ح7  ص)باب ما يقول الرجل إذا زكي  «األدب املفرد»أخرجه البخاري يف 

 .حيىي ابن موسى
 64 ص)باب ما يكره للرجل من اإلكثار من قول زعموا  «مساوئ األخالق»واخلرائطي يف 

 .حدثنا محاد بن حسن بن عنبسة الوراق( 544ح
، عن حيىي بن أيب كثري، عن [األردين]بن يونس اليمامي، ثنا حيىي بن عبدالعزيز كالمها ثنا عمر 

يقول يف  يا أبا مسعود ما مسعت من رسول اهلل : أيب قالبة، عن أيب املهلب، أن عبداهلل بن عامر قال
 .«لعن املؤمن كقتله»: ومسعه يقول: احلديث بلفظه، وزاد عند البخاري... زعموا ؟

 :فالنظر يف اخلال
، -وستأيت ترمجته عند دراسة اإلسناد-بالنظر يف أحوال رواته جند أن األوزاعي إمام متفق عليه، 

: ، وسئل عنه أبو حامت فقال«كان خّيرًا فاضاًل»: فقد قال عنه تلميذه عمر بن يونس وأما األردين
، وذكره أبو زرعة الدمشقي «رمبا أخطأ»: وقال «الثقات»، وذكره ابن حبان يف «ما حبديثه بأس»

 . «مقبول»: «التقريب»وقال احلافظ يف ، يف نفر أهل زهد وفضل
= 
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فقد روى عنه ثالثة، مع ما تقدم من كالم األئمة يف  «ال بأس به»أنه  -واهلل أعلم-والظاهر 
، هتذيب الكمال ( 6 /7)، الثقات البن حبان (96 /7)اجلرح والتعديل : ينظر. الثناء عليه

 (. 67ص)، التقريب ( 44/  )
حديث األوزاعي، وهو وإن كان قد اضطرب يف إسناده، إال أن هذا : وعليه فالصواب

 .واهلل أعلم. االضطراب مل يتناول ما حنن فيه

 :«الزهد»دراسة إسناد ابن املبارك يف 
 .(ه69 )مات سنة  .، أبو عمرو اإلمام الفقيهعبدالرمحن بن عمرو بن أيب عمرو: األوزاعي - 

 .روى عن حيىي بن أيب كثري، وحسان بن عطية وغريمها
 .وعنه عبداهلل بن املبارك، والوليد بن مسلم وغريمها

 .«ما كان بالشام أحد أعلم بالسنة من األوزاعي»: قال عبدالرمحن بن مهدي
 .وحنوه قال اإلمام أمحد. «كان األوزاعي إمامًا»: وقال ابن عيينة
 . «كان ثقة مأمونًا صدوقًا فاضاًل خريًا، كثري احلديث والعلم والفقه، حجة»: وقال ابن سعد
 .«األوزاعي إمام أهل الشام وفقيههم»: وقال النسائي

 .واألقوال يف الثناء عليه كثرية
، التقريب (7  /5)هتذيب التهذيب  ،(94 / )، تذكرة احلفاظ (4 7 )هتذيب الكمال 

( 759.) 
 .وقيل غري ذلك (ه   )مات سنة  .موالهم، أبو نصر اليمامي الطائي حيىي بن أيب كثري - 

 .روى عن عبيداهلل بن مقسم، وأيب سلمة بن عبدالرمحن وغريمها
 .مهاوعنه أبان بن يزيد العطار، وحرب بن شداد وغري

 . -كما قال الذهيب  -أحد األعالم األثبات 
 .«لكنه يدلس ويرسل، ثقة ثبت»: وقال ابن حجر
وكذلك . « يدرك أحدًا من الصحابة إال أنسًا، فإنه رآه رؤية ومل يسمع منهمل» :قال أبو حامت

 .قال أبو زرعة وغريه
 .فحديثه إذًا عن الصحابة إمنا هو مرسل: أقول

. النسائي، والعالئي، والذهيب، وابن حجر: يس، فقد وصفه غري واحد، منهموأما بالنسبة للتدل
 .وجعله يف املرتبة الثانية

= 
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 .وروى له اجلماعة

، هتذيب (446)، جامع التحصيل (5769)، هتذيب الكمال (7 4)بن أيب حامت الراسيل امل
 (. 5)، تعريف أهل التقديس (  95)، التقريب (6  /  )التهذيب 
البصري، املتوىف سنة أربع ومئة  اجلرمي -أو عامر-بن عمرو  عبداهلل بن زيد: بةأبو ِقال -3

 .وقيل بعدها بيسري
ل عن روى عن أنس بن مالك، ومالك بن احلويرث، وعمه أيب املهلب اجلرمي وغريهم، وأرس

عمر بن اخلطاب، وعلي بن أيب طالب، وأيب مسعود البدري، وحذيفة بن : مجاعة من الصحابة؛ منهم
 .اليمان وغريهم

 .وروى عنه حيىي بن أيب كثري، وأيوب السختياين، وحيىي األردين وغريهم
 .أحد األعالم الثقات، لكنه كثري اإلرسال

 . «كان ثقة كثري احلديث»: قال ابن سعد
 . «ال يعرف أليب قالبة تدليس»: حامت وقال أبو

 .«لن تزالوا خبري يا أهل الشام ما دام فيكم هذا أو مثل هذا»: وقال عمر بن عبدالعزيز
 .قاضي القضاة: يعين «لو كان أبو قالبة من العجم لكان موَبذ ُموَبذان»: وقال مسلم بن يسار

 .«من أئمة التابعني»: «اشفالك»ويف . «كان من أئمة اهلدى»: «السري»وقال الذهيب يف 
 .«ثقة فاضل كثري اإلرسال»: وقال ابن حجر
، هتذيب (76ص)، املراسيل البن أيب حامت (6/69)، اجلرح والتعديل (444)الثقات للعجلي 

، جامع التحصيل (664/ )، الكاشف (4/454)، سري أعالم النبالء ( 4/64 )الكمال 
 (.64 ص) ، التقريب(79 /6)، هتذيب التهذيب (   ص)

 :احلكم على احلديث
رجاله ثقات، لكنه مرسل، فأبو قالبة مل يسمع من أيب مسعود، كما جزم بذلك احلافظ ابن 

للمنذري  «خمتصر سنن أيب داود»: ينظر. «اإلشراف على معرفة األطراف»عساكر يف كتابه 
ة األشراف ، النكت الظراف البن حجر مع حتف(  4/ )، جامع املسانيد البن كثري (59 /9)
( /46.) 

 «الفتح»قال احلافظ يف . باب ما جاء يف زعموا: «صحيحه»وقد ترجم البخاري يف 
يقول  ما مسعت رسول اهلل : قيل أليب مسعود: كأنه يشري إىل حديث أيب قالبة قال(: 6/659 )

= 
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 أساليب القول فيأخذ يف، الكالم ( )توعر عليه طرقتأراد بذلك املتحدث الذي : قلت
زعموا أن قد كان كذا وكذا، : عرف، فيقولُي ( )مستعينًا يف اختراع القول بإسناده إىل من ال

 .( )هابة يقطع هبا أودية اإلْسيَِّطَم «زعموا»فيتخذ قوله 

                                 
قطاعًا، ورجاله ثقات، إال أن فيه ان. أخرجه أمحد وأبو داود «بئس مطية الرجل»: يف زعموا ؟ قال

 «زعم ابن أمي»: وكأن البخاري أشار إىل ضعف هذا احلديث بإخراجه حديث أم هانئ، وفيه قوهلا
 .ها.فإن أم هانئ أطلقت ذلك يف حق علي، ومل ينكر عليها النيب 

 :الوارد يف اإلسناد حول تعيني أيب عبداهلل: مسألة
يف ختريج احلديث من طريق وكيع عند اإلمام أمحد؛ تفسري أيب عبداهلل بأنه حذيفة بن مضى 

 مسند»، وأيده القضاعي يف -كما تقدم-اليمان، وبه فسره أبو داود عقب خترجيه للحديث 
أظن أبا عبداهلل املذكور يف هذا احلديث حذيفة بن اليمان؛ ألنه كان »: فقال( 54 / ) «الشهاب

 .«ويسأل بعضهم بعضًا، وكنية حذيفة أبو عبداهلل وكانوا يتجالسون، بالكوفة مع أيب مسعود
داهلل يف يف تفسري أيب عب»: -املوضع السابق- «النكت الظراف»لكن قال احلافظ ابن حجر يف 

بأن أبا عبداهلل حدثه،  -يف رواية الوليد بن مسلم-هذا احلديث بأنه حذيفة نظر؛ ألن أبا قالبة صرح 
وكذا جزم . بتصرف يسري .ها.«فأبو عبداهلل آخر غري حذيفة؛ ألن أبا قالبة ما أدرك حذيفةفعلى هذا 

 (. 5 ص)املقاصد احلسنة : ينظر. ابن منده بأنه غريه
وهذا . وحذيفة ليس جرميًا( اجلرمي)ويتأيد هذا بأنه ُنِسب يف رواية الوليد بن مزيد بـ: أقول

بداهلل رجل آخر غري حذيفة، ورمبا كان هو الواسطة بني أيب أعين أن أبا ع  -إن شاء اهلل-هو الصواب 
وذكر يف بعض . قالبة وأيب مسعود؛ لتصريح أيب قالبة بالتحديث عنه يف رواية الوليد بن مسلم

الروايات األخرى بأنه هو السائل أليب مسعود، وليس يف الروايات الواردة من طريق األوزاعي ما مينع 
 . ذلك

 .والعلم عند اهلل تعاىل.  أقف على تعيينه بعد طول حبث لكنه رجل جمهول مل
 .«يتوعر عليه طريق»(: ب)يف (   )
 (.س)سقطت من  «ال»(   )
أو  -يقطع هبا أودية »(: س)ويف  -وهو بعيد  - «يقع هبا أودية االنتهاب»(: أ)و «األصل»يف   ( )

 .واهلل أعلم. قرباأل وهو( ب)املثبت من و «األسباب -أردية 
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 .العهدة على الراوي: وما أشبه ذلك بقول من يروي ما اليكاد يصح مث يقول
وهلذا جاء يف كتاب اهلل يف كل موضع ذم . ( )نة للكذبمظحكاية قول يكون : ( )عموالزَّ
 (6)        (4)    : ، حنو قوله تعاىل( )القائلني به

واهلل . (9)        (5)       
 .(4)أعلم

                                 
. «الزعم بفتح الزاي وضمها وكسرها ثالث لغات»(: 4 4 / )مادة زعم  «ترتيب اللسان»يف (   )

 (.94 )النهاية البن األثري : وانظر
عند شرحه حلديث أنس بن مالك يف جميء ضمام بن ثعلبة - (44 / ) «املنهاج»قال النووي يف (   )

: قال النووي -«صدق: عاىل أرسلك، قالأنك تزعم أن اهلل تزعم رسولك » :وقوله خماطباً النيب 
ليس خمصوصًا بالكذب  (زعم)إياه، دليل على أن  مع تصديق رسول اهلل  (تزعم)و (زعم): فقوله

وقد جاء من هذا والقول املشكوك فيه، بل يكون أيضًا يف القول احملقق والصدق الذي ال شك فيه، 
وهو إمام العربية يف -وقد أكثر سيبويه  «زعم جربيل كذا»: قال كثري يف األحاديث، وعن النيب 

يريد بذلك  «أبو اخلطاب زعم» «زعم اخلليل»: من قوله -الذي هو إمام كتب العربية «كتابه»
شرح »اهد يف وقد نقل ذلك مجاعات من أهل اللغة وغريهم ونقله أبو عمر الز. القول احملقق

 . ها.واهلل أعلم. عن شيخه أيب العباس ثعلب عن العلماء باللغة من الكوفيني والبصريني «الفصيح
 (.6/659 )و(  4 / ) «الفتح»وهذا ما رجحه احلافظ ابن حجر يف 

 (.95 -94 / )للطحاوي  «مشكل اآلثار»: ينظر(   )
 (.9)سورة التغابن، اآلية (  4)
 (.44)ة سورة الكهف، اآلي(  6)
 (.  )سورة األنعام، اآلية (  5)
 (.65)سورة اإلسراء، اآلية (  9)
 . وحدها( س)من  «واهلل أعلم» ( 4)
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  ومن باب البيان والشعر

 :من الصحاح

 .( )احلديث «...قدم رجالن من املشرق فخطبا»: حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما -6 
مورده مورد املدح، وليس األمر على ما توهم، بل ورد  ( )حيسب أكثر الناس أن هذا القول

العقول والقلوب يف التمويه حمل السحر،  (4)أن من البيان نوعاً حيل من: ، واملراد منه( )مورد الذم
عجب حبسن امُل قًا، وكذلكزين الباطل يف عني املسحور حىت يراه حفإن السحر من شأنه أن ُي

وهو أن املتكلم ملهارته . سة الباطلْبسة احلق، واحلق يف ِلْبالبيان وترصيف النظم يرى الباطل يف ِل
 (5)يف البالغة، ويشغل السامع عن التفكر (6)هِننَُّفَتيف البيان ومعرفته بصرف القول يسلب العقل ِب

 .الباطل حقًا (9)فيه والتدبر له حىت خييل إليه
                                 

قدم رجالن من املشرق فخطبا فعجب الناس : ومتامه( 7 9 ح   / ) «املصابيح»احلديث يف   ( )
 .«إن من البيان لسحرًا»: لبياهنما، فقال رسول اهلل 

 :خترجيه
، ويف الطب، باب إن من البيان (45 6ح9   ص)أخرجه البخاري يف النكاح، باب اخلطبة 

 (.6959ح4   ص)سحرًا 
 .«أكثر الناس حيسب أن هذا احلديث»(: ب)يف (   )
( 5 / ) «فصل املقال»، وأبو عبيد الكرمي يف (46/ ) «تفسريه»القرطيب يف : رجح أنه للذم  ( )

 (. 76 /9) «خمتصر سنن أيب داود»نذري يف وامل
، معامل السنن للخطايب (4 / )مجهرة األمثال : وينظر أيضًا يف كالم أهل العلم حول احلديث

، إكمال ( 5 /  )شرح السنة للبغوي ، (وما بعدها  9 /6)التمهيد البن عبدالرب ، ( 7 /9)
، املنهاج للنووي (666-664/ )، املفهم ( 4 ص)، اتفاق املباين وافتراق املعاين (94 / )املعلم 

 (.44 /6 )، فتح الباري (5/464)
 .بقية النسخ، واملثبت من «يف»: يف األصل ( 4)
 .غري منقوطة( س)، ويف «يتفتنه»(: أ)يف  ( 6)
 .«التكفر»(: أ)يف  ( 5)
 .«له»(: ب)يف (  9)
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م للمعىن الذي ذكرناه، وأن َذأن جنس البيان وإن كان حمموداً فإن فيه ما ُي النيب  ( )فبني 
 .د الشتماله على احلكمةَمْحما ُي ( )جنس الشعر وإن كان مذمومًا فإن فيه

: ( )قوله يف حديث بريدة رضي اهلل عنه يف آخر هذا الباب: وُيَبيِّن املعىن الذي ذهبنا إليه
 .(6)احلديث «...(4)ان سحرًا، وإن من العلم جهاًلإن من البي»

                                 
 .بقية النسخ، واملثبت من «وبني»: يف األصل (  )
 (.س)إىل هنا ساقط من  «ما يذم»: من قوله  ( )
 .«وإن من الشعر ِحَكمًا، وإن من القول عيااًل»: ومتامه (7 9 ح9  / ) «املصابيح»(   )
: فسره صعصعة بن صوصان يف هذا احلديث كما سيأيت يف خترجيه فقال «وإن من العلم جهاًل» :قوله ( 4)

 .ها.فتكلف العامل إىل علمه ما ال يعلم َفُيَجهُِّله ذلك «من العلم جهاًل إن» :وأما قوله
يعين تكلف العامل القول فيما »(: 6 / ) «مجهرة األمثال»وقال أبو هالل العسكري يف 

 .«جيهله
حاجة إليه  االهو أن يتعلم م: قيل»(:    / )مادة جهل  «النهاية»وقال ابن األثري يف 

هو أن يتكلف : وقيل. ئل، ويدع ما حيتاج إليه يف دينه من علم القرآن والسنةكالنجوم وعلوم األوا
 .«العامُل القوَل فيما ال يعلمه فُيَجهِّله ذلك

 .حدثنا حممد بن حيىي بن فارس(   66ح 6 /4)أخرجه أبو داود يف األدب، باب ما جاء يف الشعر   (6)

، ويف (  )اء يف ذم التقعر يف الكالم يف باب ما ج «الغيبة والنميمة»وابن أيب الدنيا يف 
 تاريخ»ومن طريقه ابن عساكر يف -(  6 )باب ذم التقعر يف الكالم  «الصمت وآداب اللسان»

 .-( 4/4 ) «دمشق
من  (474/ ) «اإلرشاد»واحلافظ اخلليلي يف ، (9 4/ ) «الكىن»الدواليب يف وأخرجه 

 .طريق أيب زرعة الرازي
 .من طريق الروياين، حدثنا حممد بن إسحاق ( 4/4 )ابن عساكر أيضًا و

حدثين أبو جعفر النحوي عبداهلل بن ثابت، : أربعتهم عن سعيد اجلرمي، حدثنا أبو متيلة، قال
حدثين صخر بن عبداهلل بن بريدة، عن أبيه، عن جده مرفوعًا به، بلفظه وفيه زيادة من قول صعصعة 

 يس عند اخلليليالزيادة، ول اليلي فليست عندمهاخلالدواليب وبن صوحان هي تفسري للحديث، إال 
 .«إن من العلم جهاًلو»: قوله

= 
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، (6777 ح 9 /6)يف األدب، باب الرخصة من الشعر  «مصنفه»وأخرجه ابن أيب شيبة يف 

، عن حيىي بن أيب بكري، (4 4/ ) «الكامل»وابن عدي يف ( 66 / ) «الضعفاء»والعقيلي يف 
إن من الشعر حكمًا، »: ، عن عبداهلل بن بريدة به، واقتصروا على قولهحدثنا حسام بن امِلَصّك: قال

: وقال العقيلي. ، إال ابن أيب شيبة فاقتصر على الشطر األول من هذا اللفظ«وإن من البيان سحرًا
 .«ال يتابع عليه»

 :دراسة سند أيب داود
هو حممد بن حيىي بن عبداهلل بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهلي : حممد بن حيىي بن فارس - 

 .النيسابوري، املتوىف سنة مثان ومخسني ومئتني
 .روى عن سعيد بن حممد اجلرمي، وسعيد بن منصور، وأمحد بن حنبل وغريهم

 .اجلماعة سوى مسلم وغريهم هوعن
 .«هو إمام أهل زمانه»: قال أبو حامت

 .«كان أمري املؤمنني يف احلديث» :وقال أبو بكر بن زياد
 .«ثقة حافظ جليل»: «التقريب»ويف 

، التقريب (6 6/ )، تذكرة احلفاظ (9 5/5 )، هتذيب الكمال (6  /4)اجلرح والتعديل 
 (.  6ص )

أبو عبيداهلل، من : قيلالكويف، أبو حممد، و هو ابن حممد بن سعيد اجَلْرمي: سعيد اجلرمي -2
 .مات سنة ثالثني ومئتني: «السري»كبار احلادية عشرة، ويف 

 .أثىن عليه ابن منري وابن أيب شيبة واإلمام أمحد
كذا يف -. «ثقة، كان يطلب معنا احلديث»: سألت أمحد بن حنبل عنه، فقال: وقال أبو زرعة

 .«ثقة»مكان  «صدوق»: «هتذيب الكمال»، ويف -«اجلرح والتعديل»
 .«صدوق»: وعنه، «ال بأس به»: وقال ابن معني
 .«ثقة»: وقال أبو داود
 .«شيخ»: وقال أبو حامت

 .«صحيحيهما»وخرج له الشيخان يف 
كان إذا قدم بغداد نزل على أيب، »: ميورماه بعضهم بالتشيع؛ قال إبراهيم بن عبداهلل امُلَخرِّ

 .«: ذكر علي بن أيب طالب قال سكت، وإذا جاء جاء ذكر النيب فوكان إذا حدث 
= 
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 .«صدوق رمي بالتشيع»: «التقريب»ويف . «ثقة يتشيع»: وقال الذهيب
أن قول الذهيب أوىل؛ ألن األكثر على توثيقه، فقد وثقه أمحد وأبو  -واهلل أعلم-والذي يظهر 

يف غري توثيق له كما صرح بذلك  «البأس به»داود وخرج له الشيخان، وقول ابن معني يف الراوي 
 .هذا املوضع

، الكاشف (9 6/5 )، سري أعالم النبالء (7/44)، تاريخ بغداد (4/67)اجلرح والتعديل 
 (.46 ص)، التقريب (46/  )، هتذيب الكمال ( 44/ )

 .موالهم، املروزي من كبار التاسعة األنصاري حيىي بن واضح (بالتصغري): أبوُتَمْيلة -3
 .روى عن أيب جعفر النحوي، واألوزاعي، وحممد بن إسحاق بن يسار وغريهم

 .وعنه سعيد اجلرمي، واإلمام أمحد، وإسحاق بن راهوية وغريهم
: ائيوعن ابن معني والنس. «ثقة»: قال ابن معني وابن سعد وأبو حامت والنسائي وصاحل جزرة

  .«ليس به بأس»
أرجو إن شاء اهلل أال يكون به »: ، مث قال«ليس به بأس»: -يف رواية األثرم-مام أمحدوقال اإل

 .«كتبنا عنه على باب هشيم، بأس
 .«ثقة»: وقال عبداهلل بن أمحد عن أبيه

 .«صدوق مشهور»: وقال احلافظ أبو يعلى اخلليلي. «صدوق»: وقال ابن خراش
حيول من »: وأن أباه قال «كتاب الضعفاء»مت عن أبيه أن البخاري أدخله يف وذكر ابن أيب حا

 .«هناك
ري تكلم فيه وذكره اإْذ زعم أن البخ؛ وقد وهم أبو حامت»: «امليزان»وتعقبه الذهيب فقال يف 

 .ها.«، ومل أر ذلك، وال كان ذلك؛ فإن البخاري قد احتج به«الضعفاء»يف 
 .«ثقة» :«التقريب»وقال يف  .«احتج به اجلماعة» :«هدي الساري» ابن حجر يف قالو

 ، اجلرح والتعديل(494) الكىن ملسلم، (4 )سؤاالت أيب بكر األثرم ألمحد بن حنبل 
 ، اإلرشاد للخليلي(6  ) ، تاريخ الداري عن ابن معني(54 /9) ، طبقات ابن سعد(74 /7)
، (6  /7) ، سري أعالم النبالء(6  /9) ، ميزان االعتدال(  /  ) ، هتذيب الكمال(474/ )

 (.674ص) ، التقريب(496ص) ، هدي الساري(69 /  ) هتذيب التهذيب
 .من الثامنة .عبداهلل بن ثابت املروزي :أبو جعفر النحوي -4

 .وعنه أبو ُتَمْيلة .عن صخر بن عبداهلل بن بريدةروى 
= 
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 .«تفرد عنه أبو متيلة، شيخ يف عصر ابن املبارك اليعرف»: «امليزان»قال الذهيب يف 
 .«جمهول»: وقال احلافظ
 ، الكاشف( 4/9) ، ميزان االعتدال( 6 /4 ) ، هتذيب الكمال(95 / ) الكىن ملسلم

 (.79 ص) قريب، الت(46 /6) ، هتذيب التهذيب( 64/ )
 .من السادسة. املروزي بن بريدة بن احُلَصْيب األسلمي صخر بن عبداهلل -5

 .روى عن أبيه، وعكرمة موىل ابن عباس، وأيب جعفر حممد بن علي بن احلسني
 .وعنه أبو جعفر النحوي، وحجاج بن حسان القيسي

 .وابن خلفون أيضًا، «الثقات»ابن حبان يف ذكره 
 .«مقبول»: وقال ابن حجر
 ، الكاشف(   /  ) ، هتذيب الكمال( 5/49) ، الثقات البن حبان(   /4) التاريخ الكبري

 ، التقريب( 5 /4) هتذيب التهذيب، (69 /5)إكمال هتذيب الكمال ملغلطاي ، ( 66/ )
 (.96 ص)

، أبو سهل املروزي قاضي مرو أخو سليمان احلصيب األسلميبن  عبداهلل بن بريدة: أبوه -6
 .ه6   تويف سنة. بن بريدة وكانا توأمني
 .بن عمر، وأنس بن مالك وغريهماروى عن أبيه، و

 .صخر، وعامر الشعيب، وحسني املعلم وغريهم هوعنه ابن
 . «ثقة»: لعجليقال ابن معني وأبو حامت وا

 .وكذلك قال احلافظان الذهيب وابن حجر
 .وخرج حديثه الشيخان

 ، الكاشف(4  /4 ) ، هتذيب الكمال(  /6) ، اجلرح والتعديل(56 /9) طبقات ابن سعد
 (.79 ص) ، التقريب(646/ )

 :احلكم على احلديث
 . ريدةمن أجل أيب جعفر النحوي وصخر بن عبداله بن ب؛ ذا السند ضعيفهباحلديث 

قال  (ُحسام بن امِلَصّك) :لكن فيه، وأما الطريق اآلخر فهو متابع لشطر احلديث األول والثالث
وقال أبو . «منكر احلديث متروك احلديث»: وقال عمرو بن علي. «مطروح احلديث»: فيه أمحد

= 
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: وقال البخاري. «يس حديثه بشيءل»: وقال ابن معني. «واهي احلديث منكر احلديث»: زرعة

 .«متروك»: وقال الدارقطين. «ليس بالقوي عندهم»
 .«ضعيف يكاد أن يترك»: «التقريب» ويف
 ، اجلرح والتعديل(77 / ) ، الضعفاء للعقيلي(46ص) الضعفاء الصغري للبخاري: ينظر

 (.69 ص) يبرالتق، (   / )االعتدال  ، ميزان(  4/ ) ، الكامل البن عدي(9  / )
 .فمثل هذا ال يصلح أن يكون متابعًا :أقول

حديث ابن عمر  :«إن من البيان سحرًا» :لكن يغين عنه بالنسبة لشطر احلديث األول وهو قوله
 .املتقدم الذي أخرجه البخاري

بن كعب  يَِّبفيشهد له حديث ُأ :«إن من الشعر حكمًا» :وبالنسبة للشطر اآلخر وهو قوله
أخرجه البخاري يف األدب، باب ما جيوز من الشعر والرجز واحلداء وما يكره  الذي، رضي اهلل عنه

 .«إن من الشعر حكمة» :ولفظه (46 5ح 6  ص) منه
-( أ/66 / ) «فوائده»يف  اذانوقد جاء ما يشهد للحديث بتمامه، فقد أخرج أبو بكر بن ز

، والشهاب القضاعي يف -( 69/ ) لوكيع «لزهدا»كتاب ه لكما ذكر الشيخ الفريوائي يف حتقيق
من طريق (  4- 4/4 ) «دمشق تاريخ»ابن عساكر يف ، و( 75ح 74/ ) «مسند الشهاب»

عن علي مرفوعا هبذا ، عن صعصعة بن صوحان، بريدة ابنعن ، عن عمارة بن أيب حفصة، شعبة
 .اللفظ مع تقدمي وتأخري
 .وهذا إسناد صحيح



 15  الميسر في شرح المصابيح

 [ب/74 ]
 .( () )اجتماع الفصاحة والبالغة وذكاء القلب مع اللََّسن: والبيان

، (6)َقْيس بن عاصم (4)، وكان فيهم( )متيموفد بين /عند قدوم  وكان هذا القول منه 
 ..................................................................، (5)والزِّْبِرقان بن بدر

                                 
  .«اللبس» (:أ)يف   ( )

مادة لسن ترتيب لسان العرب : ينظر. جودة اللسان وسالطته: (بالتحريك)واللََّسن 
(9/46 6.) 

(. 9  / )أليب عبيد  «غريب احلديث»، وحنوه يف (9/ ) «جممع األمثال»هذا التعريف بنصه يف  (  )
 (469-465/ )بني مادة  ترتيب لسان العرب: وينظر

حيث ضربت وفود العرب من كل وجه ، (عام الوفود)جرة وهو املسمى كان ذلك عام تسع من اهل (  )
، (67 -44 /6)سرية ابن هشام : ينظر. بعد أن افتتح مكة وأظهره اهلل يف حنني إىل رسول اهلل 
 (.46 -   /9)، البداية والنهاية (66 - 6 ص)، الدرر البن عبدالرب (44 / )تاريخ الطربي 

 .«منهم»(: س)يف   (4)
وقال فيه النيب ، أسلم يف وفد بين متيم سنة تسع. قيس بن عاصم بن سنان بن خالد امِلْنَقري التميمي  (6)

ممن تعلمت : قيل لألحنف بن قيس. وكان عاقاًل حليمًا مسحًا جوادًا «هذا سيد أهل الَوَبر» :
نزل البصرة وكان . وكان قد حرم اخلمر على نفسه يف اجلاهلية. «يس بن عاصممن ق»: احللم؟ قال

 . له هبا دار وخلف من الولد اثنني وثالثني ذكرًا
السرية احللبية ، (67 9)، اإلصابة (96 4)، أسد الغابة (467 )طبقات ابن سعد : ينظر

( / 46.) 
بن بدر بن امرئ القيس بن خلف بن َبْهدلة ا (كنةبينهما موحدة سا، بكسر الزاي والراء)الزِّْبِرقان   (5)

وفد . ولقب الزبرقان حلسنه، والزبرقان من أمساء القمر. كان امسه احلصني: يقال. السعدي التميمي
ومه، فأداها يف الردة إىل على صدقات ق يف وفد بين متيم فأسلم، واستعمله رسول اهلل  على النيب 

 . وكان سيدًا يف اجلاهلية عظيم القدر يف اإلسالم، شاعرًا بليغًا. أيب بكر، فأقره، مث إىل عمر
، أسد (455)االستيعاب ، (444)، تاريخ الصحابة البن حبان (456 )طبقات ابن سعد : ينظر
، اإلصابة (645ص)سمعية ، ختريج الدالالت ال( 7 ص)، هتذيب األمساء للنووي (4 9 )الغابة 

( 947.) 
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اب، يا رسول اهلل، أنا سيِّدُ متيم، وامُلطاعُ فيهم وامُلج: ، ففخر الزِّْبِرقان فقال( )وعمرو بن األََْهَتم
فقال عمرو بن . -ميعين عمرو بن األََْهَت-َأْمنُعهم من الظلم وآُخُذ هلم حبقوقهم وهذا يعلم ذلك 

يا  (6)واهلل: فقال الزِّْبِرقان. (4)، ُمطاٌع يف َأْدَنْيه( )، مانٌع جلانبه( )إنه لشديُد الَعاِرَضة: األهتم
أنا : فقال عمرو بن األََْهَتم. م مين غري ما قال، وما منعه أن يتكلم إال احلسدرسول اهلل، لقد عل

 ...........................................................................؟ (5)َأْحُسدك

                                 
أسلم مع قومه بين . امِلْنَقري التميمي دِسَنان بن ُسَمي بن ِسنان بن خال: واسم األََْهَتم، عمرو بن األََْهَتم  ( )

كان خطيبًا مجياًل، شاعرًا بليغًا، شريفًا يف قومه، ، ومتيم سنة تسع حني وفدوا على رسول اهلل 
 . وكان ينـزل أرض بين متيم ببادية البصرة

، (4/449)، اإلكمال البن ماكوال ( 47 )، االستيعاب ( 45 )طبقات ابن سعد : ينظر
 (.6945)، اإلصابة (454 )، أسد الغابة (7  /4)الروض األنف 

عرض  مادة، النهاية (95 / )العني : أي شديد الناحية ذو َجَلد وَصرامة ينظر: شديد العارضة  ( )
 (.  6ص)، التوقيف على مهمات التعاريف ( 47 /6)، ترتيب اللسان (76 / )

ينظر ترتيب اللسان مادة منع . لفناء وما قرب من حملة القومالناحية وا: واجلانب. من امَلَنعة: مانع  ( )
 (.  57/ )، ومادة جنب (95 9/4)

ويف حديث أيب بكرة وحديث . أنه رجل شجاع حيمي أهله وعشريته وال يطمع فيه أحد: واملعىن
ري يف وأورده أبو عبيد البك. «مانٌع ملا وراء ظهره»: حممد بن الزبري اآلتيني عند سياق الشواهد قال

(. 94 / )القاموس مادة حوز . الناحية: واحلوزة. «مانع حلوزته»بلفظ( 5 / ) «فصل املقال»
 (.6  / )وراجع جممع األمثال 

ومما صحف فيه »(: 67 / ) «تصحيفات احملدثني»قال أبو أمحد العسكري يف . أي مطاعٌ يف قومه(  4)
حتت الدال نقطة، وبعد )إنه مطاع يف أْدَنْيه  :قول عمرو بن األهتم للزِّبرقان بن بدر: بعض العلماء

: وقد مسعت مجاعة من أهل األدب وأصحاب احلديث يغلطون، فيقولون( النون ياء حتتها نقطتان
: ومعىن أْدَنْيه -:إىل أن قال-... مطاع يف َأْنِدَيِته، فيذهبون إىل مجع النَّدي والنَّادي، ومها اجملالس

 .«قومه، وعشائر أَبَوْيه
 .ليست يف األصل واملثبت من بقية النسخ، وهو املوافق لألصول املخرج منها «واهلل»  (6)
 .وهو املوافق لألصول املخرج منها( ب)و( س)واملثبت من  «أحسدكم»(: أ)يف األصل و(  5)
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. العشرية (4)، ُمَضيٌَّع يف( )، َأْحمق الولد( )، َحِديث املال، َضيِّق الَعَطن( )فواهلل إنك َلَلئيم اخلال
آخرًا، ولكين رجٌل إذا  (6)واهلل يا رسول اهلل لقد صدقت فيما قلت أواًل، وما كذبت فيما قلت

رضيت قلت أحسن ما علمت، وإذا غضبت قلت أقبح ما وجدت، ولقد صدقت يف األوىل 
 .(5)«إن من البيان لسحرًا»: نيب فقال ال. واألخرى مجيعًا

                                 
 (.46 ص)ألم  مادةخمتار الصحاح . الدينء األصل، الشحيح النفس: اللَّئيم(   )

إن أمه كانت من باهلة، قاله ابن ثابت : قيل»(: 45 /4) «ألنفالروض ا»قال السهيلي يف 
ألن أهل النسب . ، وقد ُأنكر هذا عليه، َأنكره عليه أبو مروان بن سراج فاهلل أعلم«الدالئل»يف 

ذكروا أن أم الزبرقان من بين أقيش وعكل وإن كانت جتتمع مع متيم يف أدبن طاخبة، لكن متيمًا 
 .ها.«رهط الزبرقان فلذلك جعله عمرو لئيم اخلال أشرف، وال سيما بين سعد

يف احلديث عن اخلال وأثره يف ( 45 - 4 ص) «مثار القلوب»وأطال أبو منصور الثعاليب يف 
 . فلرياجع. النـزعة وعن تباهي الناس بأخواهلم، ومنه قول عمرو يف الزبرقان

. «ضيق العطن، كناية عن البخل: وقوله. ءالفنا: الَعَطن»(: 99 /6) «التمهيد»قال ابن عبدالرب يف (   )
 (.45 /4)، القاموس (666 /6)عطن  مادةترتيب اللسان : وينظر

وكذلك يف حديث أيب بكرة اآليت  «الوالد»: ويف مصادر التخريج. «الولد»: هكذا يف مجيع النسخ(   )
 . يف الشواهد

وهو أوىل؛ ألن  «محق األبأ»: ويف حديث حممد بن الزبري احلنظلي اآليت أيضًا يف الشواهد
 .ولكين ال أستطيع تغيري ما يف النسخ اخلطية. صفات الوالد يف الغالب تسري إىل الولد

 (س)ليست يف  «يف»(  4)
 (.س)إىل هنا ساقط من  «أواًل»: من قوله(  6)
ثنا حدثنا أبو زكريا العنربي، (   5/ )يف كتاب معرفة الصحابة  «املستدرك»أخرجه احلاكم يف (  5)

 ( ح)أبو بكر أمحد بن حممد بن عبيدة الوبري 
 .وحدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن حيىي املزكي، ثنا إبراهيم بن حممد بن إدريس املعقلي

أخربنا أبو جعفر كامل بن أمحد املستملي، أخربنا حممد ( 5  /6) «دالئل النبوة»والبيهقي يف 
 . ثنا حممد بن عبداهلل بن احلسني العالف ببغدادبن حممد بن أمحد بن عثمان البغدادي، حد

= 
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أخربنا أبو حبر األسدي، ( 67ح 4  / ) «الغوامض واملبهمات»وأبو القاسم ابن بشكوال يف 

ثنا الدارقطين أبو : ثنا أبو ذر عبد بن أمحد اهلروي، قال: عن أيب العباس أمحد بن عمر العذري، قال
 .املستعيين، وحممد بن جعفر املطريي[ العالف]ن احلسني احلسن، ثنا أبو بكر حممد بن عبداهلل ب

أربعتهم حدثنا علي بن حرب املوصلي، حدثنا أبو سعد اهليثم بن حمفوظ، عن أيب املقوم 
، عن احلكم بن عتيبة، عن ِمْقَسم، عن ابن -ابن يزيد: وعند البيهقي-األنصاري، حيي بن أيب يزيد 
قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر وعمرو بن  ول اهلل جلس إىل رس: عباس رضي اهلل عنهما قال

فإمنا ورد يف  «ضيق العطن»احلديث هبذا اللفظ، دون قوله ... التميميون، ففخر الزبرقان األهتم
 .أيت سياق حديثهماحديث أيب بكرة وحممد بن الزبري احلنظلي، وسي

 :-من طريق العنربي-دراسة إسناد احلاكم 
. وريموالهم النيساب بن عنرب بن عطاء السلمي حيىي بن حممد بن عبداهلل: أبو زكريا العنربي - 

 .املتوىف سنة أربع وأربعني وثالث مئة
 .روى عن أيب عبداهلل حممد بن إبراهيم البوشنجي وابن خزمية وإبراهيم بن أيب طالب وغريهم

 .وعنه احلاكم، وابن منده، وأبو احلسني احلجاجي وغريهم
نه، وما أبو زكريا حيفظ من العلوم ما لو كلفنا حفظ شيء منها لعجزنا ع»: قال أبو علي احلافظ

 .«أعلم أين رأيت مثله
 .«العدل األديب املفسر األوحد بني أقرانه»: وقال احلاكم فيه

 .«اإلمام الثقة املفسر احملدث األديب العالمة»: وقال الذهيب
، النجوم (446/ )، طبقات الشافعية للسبكي (  6/6 )، سري أعالم النبالء ( 9 / )العرب 
 (.57 / )، شذرات الذهب (4  / )الزاهرة 
 .الشعراين املستملي بن زياد النيسابوري أبو بكر أمحد بن حممد بن عبيدة -2

 .روى عن علي بن خشرم، وحممد بن رافع، وعمر بن شبة وغريهم
 .ريهموعنه حيىي العنربي، وحممد بن األخرم، وحممد بن صاحل بن هاىنء وغ

 .وثقه اخلطيب البغدادي واحلافظ الذهيب
 (.6 4/4 )، سري أعالم النبالء ( 6/46)، تاريخ ابن عساكر (6/66)تاريخ بغداد 

املتوىف سنة مخس . بن حممد بن حيان بن مازن أبو احلسن الطائي املوصليعلي بن حرب  -3
 . ومئتنيوستني

= 
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 .روى عن أيب سعد اهليثم بن حمفوظ، ووكيع بن اجلراح، ويعلى بن عبيد وغريهم

 .وعنه أمحد بن حممد بن عبيدة الشعراين، واحملاملي، وابن أيب حامت وغريهم
 .«صاحل»: قال النسائي

 .«صدوق: كتبت عنه مع أيب، وسئل أيب عنه فقال»: وقال ابن أيب حامت
 .«ثقة»: ة بن قاسموقال الدار قطين ومسلم

 .«كان ثقة ثبتًا»: وقال اخلطيب
 .«كان ثقة صدوقًا»: وقال السمعاين
 .«اإلمام احملدث الثقة األديب مسند وقته»: وقال الذهيب
 .ثقة: خالصة حاله

، سري أعالم ( 5 /6 )، هتذيب الكمال (4 4/  )، تاريخ بغداد ( 4 /5)اجلرح والتعديل 
 (.56 /9)تهذيب ، هتذيب ال( 6 /  )النبالء 
 .أبو سعد اهليثم بن حمفوظ -4

 .روى عن أيب إسرائيل املالئي
 .وعنه علي بن حرب املوصلي

 .«ال ُيدرى من هو؟»: قال الذهيب وابن حجر
 (.99 /5)، لسان امليزان (  54)، املغين يف الضعفاء (7/49)اجلرح والتعديل 

 .-أو ابن يزيد-حيىي بن أيب يزيد : نصارياألأبو امُلَقوِّم  -5
(. يزيد)إىل ( ثعلبة)فرمبا كان هو، تصحف ( حيىي بن ثعلبة، أبو املقوم: )مل أجده، وإمنا وجدت

 .أهنم ذكروا أنه يروي عن احلكم بن عتيبة: ومما يؤيد هذا
 «امليزان»وذكره الذهيب يف  «الضعفاء واملتروكون»حيىي بن ثعلبة هذا ذكره الدارقطين يف و

 .«ضعفه الدارقطين»: وقاال «لسان امليزان»واحلافظ يف 
، املغين يف الضعفاء (55 /9)، ميزان االعتدال (75 ص)الضعفاء واملتروكون للدارقطين 

 (.47  /4) ، تبصري املنتبه(   /5)، لسان امليزان (7 57)
 .املتوىف سنة ثالث عشرة ومئة أو بعدها. ، أبو حممد الكندي الكويفاحلكم بن ُعَتْيَبة -6

 .روى عن النخعي، وعطاء بن أيب رباح، وميمون بن مهران وغريهم
 .موعنه شعبة بن احلجاج، واألوزاعي، وأبو عوانة وغريه

= 
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 .«ثقة ثبت»: قال النسائي والعجلي

 .«كان ثقة فقيهًا عاملًا عاليًا رفيعًا كثري احلديث»: وقال ابن سعد
 .ووثقه ابن معني وأبو حامت ويعقوب بن سفيان وغريهم

 .«ثقة ثبت فقيه، إال أنه رمبا دلس»: «التقريب»ويف 
رتبة الثانية من مراتب املدلسني وصفه بالتدليس غري واحد، ووضعه العالئي واحلافظ يف امل: أقول

وهم الذين احتمل األئمة تدليسهم، وأخرجوا هلم يف الصحيح وذلك إلمامتهم وقلة تدليسهم يف  -
 .- جنب ما رووا

، هتذيب (44 /4)، الثقات البن حبان (9  )، الثقات للعجلي (   /5)طبقات ابن سعد 
، هتذيب (65 ،    ، 59 ص)التحصيل ، جامع (64 /6)، سري أعالم النبالء (4  /9)الكمال 
 (.96 ص)، التقريب (69 ص)، تعريف أهل التقديس ( 9 / )التهذيب 
موىل ابن : ، ويقال له، أبو القاسم موىل عبداهلل بن احلارث-َنْجدة: ويقال- ِمْقَسم بن ُبْجرة -1

 .تويف سنة إحدى ومئة. عباس؛ للزومه له
 .روى عن ابن عباس، ومواله عبداهلل بن احلارث، ومعاوية بن أيب سفيان رضي اهلل عنهم وغريهم

 .وعنه احلكم بن عتيبة، وعبدالكرمي اجلزري، وميمون بن مهران وغريهم
 .«ثقة ثبت الشك فيه»: قال أمحد بن صاحل

 . «ثقة»: سفيان والدارقطينوقال العجلي ويعقوب بن 
 .«صاحل احلديث ال بأس به»: وقال أبو حامت
 .«تكلم الناس يف بعض روايته»: وقال الساجي
 .«كان كثري احلديث ضعيفًا»: وقال ابن سعد
 .«ضعيف»: ومرة. «ليس بالقوي»: وقال ابن حزم

قدحًا، بل  ، ومل يذكر فيه«الضعفاء»ذكره البخاري يف »: «التهذيب»وقال ابن حجر يف 
 .«إن احلكم مل يسمعه منه: ساق حديث شعبة عن احلكم عن مقسم يف احلجامة، وقال

 .ثقة :خالصة حاله
، وإمنا لينب انقطاع -فهو مل يذكر قدحًا-فليس لقدح فيه  «الضعفاء»وأما ذكر البخاري له يف 

 . -كما ذكر ابن حجر-اإلسناد الذي يرويه يف احلجامة 
= 
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وذكره يف  «صحيحه»والعجب أن البخاري أخرج له يف »: «امليزان» ولذلك قال الذهيب يف

وذكر الذهيب حنوًا من كالم ابن حجر  «...فساق له حديث شعبة عن احلكم «الضعفاء»كتاب 
 .املتقدم

فهو يذكر الراوي ليبني ضعف  «الضعفاء»وصنيع البخاري هذا اصطالح مشى عليه يف كتابه 
وقد نبه على اصطالحه هذا . الذين ُروي عنهم شيء مل يصح املروي، ولذا ذكر بعَض الصحابة

منها  «اجلرح والتعديل»، واملعلمي يف مواطن من تعليقاته على ( 44/ ) «لسان امليزان»احلافظ يف 
 .«تابعه على هذا ابن عديوقد »: وقال( 5  /7)و(   / )و( 46 / )

قال يف » اإلمام البخاري، ولذلك إىل «تكلم الناس يف بعض روايته»: ولعل الساجي يشري بقوله
  «تكلم الناس فيه»ومل يقل  «بعض روايته

عن ابن (    /6) «امليزان»وأما ابن حزم فلعله اعتمد قول الساجي؛ فقد نقل الذهيب يف 
 .واهلل أعلم. القطان أن كتاب الساجي يف الرجال وقع إىل ابن حزم، فاختصره ورتبه على احلروف

بن سعد يف مقابل توثيق مجاعة من األئمة، وإخراِج البخاري له يف فلم يبق إال تضعيف ا
 .واهلل أعلم. «صحيحه»

، سؤاالت (4  ص)، ثقات ابن شاهني (4 4/4)، اجلرح والتعديل (  /5)طبقات ابن سعد 
، ذكر أمساء (5/664)، ميزان االعتدال ( 4/45 )، هتذيب الكمال (94 ص)احلاكم للدارقطين 
 (.646ص)، التقريب (65 /6 )، هتذيب التهذيب (46 ص)موثق من تكلم فيه وهو 

 :احلكم على احلديث
-رجاله ثقات، لكنه منقطع اإلسناد، فاحلكم بن عتيبة مل يسمع من مقسم سوى مخسة أحاديث 

، شرح علل الترمذي البن رجب (59 ص)جامع التحصيل : ينظر. وليس هذا منها -كما قال شعبة
( /9 7.) 

 .«هذا إسناٌد غريب جدًا»(:  4 /9) «البداية والنهاية»يف وقال ابن كثري 
 :ووقفت للحديث على شاهدين

فيهم قيس بن عاصم  فقدم عليه وفد بين متيم كنا عند النيب : قال حديث أيب بكرة: األول
ما تقول يف الزبرقان بن »: لعمرو بن األهتم يب وعمرو بن األهتم والزبرقان بن بدر، فقال الن

يا : فقال الزبرقان. يا رسول اهلل، مطاع يف ناديه، شديد العارضة، مانع ملا وراء ظهره: فقال «بدر
 يا رسول اهلل إنه واهلل: فقال عمرو. رسول اهلل، واهلل إنه ليعلم مين أكثر مما وصفين به، ولكنه حسدين

= 
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واهلل ما كذبت أواًل، ولقد صدقت آخرًا، ولكين . َزِمُر املروءة، ضيُق العطن، لئيُم اخلال، أمحق الوالد

إن من البيان »: فقال النيب . رضيت فقلت أحسن ما علمت، وغضبت فقلت أقبح ما علمت
 .«لسحرًا، وإن من الشعر حلكمًا

حدثنا حممد بن موسى اإلصطخري، نا احلسن بن (  4 /9) «األوسط»أخرجه الطرباين يف 
 .كثري ابن حيىي بن أيب كثري اليمامي

حدثنا أبو منصور حممد بن علي (   5/ )يف كتاب معرفة الصحابة  «املستدرك»واحلاكم يف 
 .الفارسي، ثنا أبو بكر حممد بن شاذان اجلوهري

، ثنا عيينة بن عبدالرمحن بن -القسيطي: وعند احلاكم-كالمها ثنا سعيد بن سليمان السلمي 
مل يرو هذا »: جوشن، عن أبيه، عن أيب بكرة، به، وهذا لفظ احلاكم، ولفظ الطرباين حنوه، وقال

ذا احلديث عن عيينة إال سعيد بن سليمان، تفرد به احلسن بن كثري، وال يروى عن أيب بكرة إال هب
 .«اإلسناد

 «األوسط»رواه الطرباين يف »: وقال( 49   ح9  /4) «جممع الزوائد»وذكره اهليثمي يف 
عن حممد بن موسى اإلصطخري، عن احلسن بن كثري بن حيىي بن أيب كثري، ومل أعرفهما،  «الكبري»و

 .«وبقية رجاله ثقات
 (. 4  ح 4 /6) «جممع البحرين»ويف 
لسان »فقد ضعفه الدارقطين كما يف  مل أجد من ترمجه، وأما احلسن بن كثري اإلصطخري: أقول

 (.49 / ) «امليزان
كما عند  أو القسيطي-سعيد بن سليمان السلمي : -وعليه يدور احلديث-ويف اإلسناد أيضًا 

 . مل أجد له ترمجة -احلاكم
إىل القسيطي؛ وهو سعيد بن  -املطبوع- «املستدرك»وحيتمل أن يكون هو النَّشيطي، حترف يف 
وقال ابن . «ال نرضاه، وفيه نظر»: فيه أبو حامتقال  سليمان بن خالد بن بنت نشيط الدِّيلي البصري

نسأل اهلل »: صدوق؟ فقال: فقلت. «نسأل اهلل السالمة»: سألت أبا زرعة عنه فقال: أيب حامت
وقال . «ال أحدث عنه»: وقال أبو داود. «ليس بالقوي»: وحرك رأسه، وقال «السالمة
 .«ضعيف»: ، وقال ابن حجر«تكلموا فيه»: الدارقطين
 (.9  ص)، التقريب (7 /4)، هتذيب التهذيب (64 / )ميزان االعتدال  :ينظر

= 
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أخربين عن »: لعمرو بن األهتم قال رسول اهلل : قال حديث حممد بن الزبري احلنظلي: الثاين

يا رسول اهلل إنه ليعلم : رقانفقال الزب. مطاٌع يف ناديه، مانع ملا وراء ظهره: فقال «؟الزبرقان بن بدر
زِمرُ املروءة، ضيق العطن، أمحق األب، : أنت ما علمت: فقال عمرو. أين خري مما قال ولكنه حسدين

يا رسول اهلل ما كذبت يف األوىل و ال يف اآلخرة، رضيت عنه فقلت بأحسن ما : مث قال. لئيم اخلال
 .«إن من البيان سحرًا»: هلل أعلم فيه، فأغضبين فقلت ما أعلم فيه، فقال رسول ا

: أخربنا إمساعيل بن عبداهلل بن زرارة اجلرمي، قال( 9 /9) «الطبقات»أخرجه ابن سعد يف 
 .حدثنا محاد بن زيد، عن حممد بن الزبري، به

بغداد، أخربنا أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ب( 5  /6) «الدالئل»وأخرجه البيهقي يف 
عبداهلل بن جعفر النحوي، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا محاد بن زيد، 

 .«هذا منقطع»: به، وقال
 .«هذا مرسل من هذا الوجه»(:  4 /9) «البداية والنهاية»وقال ابن كثري يف 

 :هذا احلديث ضعيف جدًا ألسباب منها: أقول
ن يقال أيضاً إنه معضل؛ فمحمد بن الزبري من الطبقة السادسة كما يف أنه مرسل، ويصح أ: األول

 .وقد رفع احلديث «التقريب»
: وقال البخاري. «ضعيف الشيء»: قال فيه ابن معني( حممد بن الزبري احلنظلي: )فيه: الثاين

 .«حلديث جدًامنكر ا»: وقال ابن حبان. «منكر احلديث، وفيه نظر»
 .«متروك»: وقال ابن حجر. «قليل احلديث والذي يرويه غرائب وأفراد»: وقال ابن عدي

، هتذيب الكمال ( 6 /5)، الكامل البن عدي (67 / )كتاب اجملروحني البن حبان : ينظر
 (.494ص)، التقريب (   /6 )

 .«ن فيه انقطاعًاإسناده حسن، إال أ»(: 464/ ) «اإلصابة»والعجب أن ابن حجر قال يف 
 .والعلم عند اهلل تعاىل. فاحلاصل أن احلديث ضعيف، وال ترقيه هذه الشواهد
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هلك »: أنه قال عن النيب  رضي اهلل عنهومنه حديث عبداهلل بن مسعود  -  
 .( )قاهلا ثالثًا «امُلَتَنطُِّعون

واألصل يف امُلَتَنطِّع . (4)َيْعنيهم من الكالم ( )مِّقني الغالني يف َخْوضهم فيما الامُلَتَع ( )أراد هبم
، ُتخفف (5)وهو الغار األعلى، فيه آثار كالتحزيز (6)مأخوذ من النَِّطع. الذي يتكلم بأْقصى حلقه

                                 
 (.  9 ح   / ) «املصابيح»احلديث يف (   )

 :خترجيه
 .هبذا اللفظ( 596:9 ح 666 /4)أخرجه مسلم يف العلم، باب هلك املتنطعون 

 (.ب)و( س)واملثبت من  «هبا»(: أ)يف األصل و(   )
 (. س)ساقطة من  «ال»(   )
، غريب (54 /4)، إكمال املعلم (4 / )نطع  مادة، مشارق األنوار (  /9)معامل السنن : ينظر(  4)

 (. 6/5)، النهاية (4 4، 5 4/ )احلديث البن اجلوزي 
: وهي أفصحها، وبسكون الطاء أيضًا، ويقال( ِعَنب)بكسر النون وفتح الطاء وزن : يقال: فيه لغات(  6)

 . النون والطاء مجيعًابفتح 
: النَِّطع: «ترتيب اللسان»و «العني»وهو كما عرفه املؤلف، ومما يزيد تعريفه جتلية ما ورد يف 

ما ظهر من غار الفم األعلى، وهي اجللدة امللتزقة بعظم اخلُليقاء، وفيها آثار كالتحزيز، وهناك موقع 
 .الطاء والدال والتاء: ْطِعيَّةومنه احلروف النِّ. ها.واجلمع ُنُطوع. اللسان يف احلنك

، اجملموع (6  ص)، أدب الكاتب (74، 57 ص)، إصالح املنطق (5 / )العني : ينظر
، ترتيب لسان ( 4 / )، هتذيب األمساء واللغات (6  / )، املغرب (   / )املغيث مادة نطع 

 (.  5/ )، املصباح املنري (76 / )، صبح األعشى (9/4456)العرب 
 .«كالتحدم»(: س)يف (  5)

أي حتديد كأسنان املنشار، وقد : يف أسنانه حتزيز: يقال. كثرة احلّز وأثر احلزِّ أيضًا: والتحزيز
، املعجم (465/ )حزز  مادةينظر ترتيب اللسان . أي حددها وهو الذي ُيسمَّى األَََشر: حزز أسنانه
 (96 ص)الوسيط 
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 .( )وُتثقل
لة وحتريضًا على التََّيقُِّظ القول ثالثًا َتْهوياًل منه وتنبيهًا على ما فيه من الغائ ( )وإمنا ردَّد

والتََّبصُِّر ُدونه، وكم حتت هذه الكلمة من مصيبة تعود على أهل اللسان واملتكلفني يف القول 
 .العافية ( )الذين َيرومون ِبَسْبك الكالم َسْبي قلوب الرجال، نسأل اهلل

                                 
وقد جرى املؤلف على هذا  «النِّْطع»يريد حترك وتسكن، يعين الطاء من  «تثقلختفف و»: قوله(   )

 (. 5 ص)التعبري، كما سبق التنبيه عليه 
 (.ب)و( س)واملثبت من  «ورد»(: أ)يف األصل و(   )
 (.س)لفظ اجلاللة ساقط من   ( )
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 اهلل  ( )ولردفت رس: رضي اهلل عنه ( )بن ُسويد الثقفي ( )ومنه حديث الشَِّريد -  
 . (5)احلديث «...شيء (6)هل معك من شعر ُأَميَّة بن أيب الصلت»: (4)يومًا فقال

وكان ُأَميُة ممن َترهَّب قبل اإلسالم، . شعَره؛ ألن ُأمية كان أيضًا ثقفيًا ( )قلت إمنا اْسَتْنَشده
امَلوُعود به من العرب ُمَصدِّقًا خبروجه، فلما ُأْخِبر  تعالم أخبار النيب وكان حريصًا على اس

                                 
 .«شريد»(: أ)يف (   )
كان امسه : صحايب، شهد بيعة الرضوان قيل. ، أبو عمروابن ُسويد الثقفي( طويل) الشَّريد بوزن(   )

إنه من حضرموت ولكن عداده : عداده يف أهل الطائف، ويقال «الشريد» فسماه النيب  «مالكًا»
اري وعدة أحاديثه أربع وعشرون روى له مسلم وعلق له البخ. يف ثقيف ألهنم أخواله أو أنه حالفهم

 .حديثًا
، أسد الغابة (   )، أمساء الصحابة الرواة البن حزم (545)تاريخ الصحابة البن حبان : ينظر

 (. 94 )، تقريب التهذيب (  7 )، اإلصابة (47ص)، نقعة الصديان (6 4 )
 .«يا رسول»(: س)يف (   )
 .واملثبت من بقية النسخ «وقال»: يف األصل(  4)
شاعر جاهلي مشهور، كان . عبداهلل بن ربيعة بن عوف الثقفي: ُأَميَّة بن أيب الصَّلت واسم أيب الصلت(  6)

-أدرك اإلسالم وكاد أن يسلم . يستنشد أشعاره يتعبد يف اجلاهلية ويؤمن بالبعث، وكان النيب 
: قال ابن حجر. لكنه مات كافرًا -(65  ، مسلم 44 البخاري ) «الصحيحني»ما يف ك
وقيل إنه مات سنة تسع من اهلجرة بالطائف قبل أن يسلم . وصح أنه عاش حىت َرثى أهل بدر»

 .«الثقفيون
، (94 / )، البداية والنهاية (5  / )، هتذيب األمساء واللغات (66 /7)تاريخ دمشق : ينظر
 (. 66) اإلصابة

ردفت : عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: ولفظه(   9 ح   / ) «املصابيح»احلديث يف (  5)
 «هيه»: نعم، قال: قلت «هل معك من شعر أمية بن أيب الصلت شيء؟»: يوماً فقال رسول اهلل 

 .حىت أنشدته مئة بيت «هيه»: ، مث أنشدته بيتًا فقال«هيه»: فأنشدته بيتًا، فقال

 :خترجيه
 .هبذا اللفظ( 66  ح 959 /4)أخرجه مسلم يف الشعر 
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كنت أرجو أن يكون من قومي، وكان ُيشري بذلك إىل : قال. بأنه من أهل احلرم وأنه من قريش
 . ( )َمنعه احلَسد عن اإلميان به نفسه،  فلما َبلَغه خروج النيب 

                                 
 .«استشهد»(: س)، ويف «استنشد»(: أ)يف (   )
 .ما ذكره املؤلف من خرب أمية بن أيب الصلت ورد ضمن حديث طويل عن أيب سفيان بن حرب(   )

تاريخ »ومن طريقه ابن عساكر يف -( 96 / ) «البداية والنهاية»أخرجه الطرباين كما يف 
 .عن علي بن عبدالعزيز، حدثنا عبداهلل بن شبيب الربعي -(69 /7) «مشقد

 .من طريق عبداهلل بن عبداهلل املدين( 95 ص) «دالئل النبوة»وإمساعيل بن حممد األصبهاين يف 
 .من طريق يعقوب بن عبداهلل السلمي(  5 /7)وابن عساكر 

اعيل بن الطريح بن إمساعيل الثقفي، ثالثتهم عن حممد بن مسلمة بن هشام املخزومي، حدثنا إمس
 .حدثين أيب، عن أبيه، عن مروان بن احلكم، عن معاوية بن أيب سفيان، عن أبيه، به، مطواًل

 (.65 /7)، ومن طريقه ابن عساكر (5  / ) «دالئل النبوة»وأخرجه البيهقي يف 
 -طريق البيهقي من غري-، وابن عساكر أيضاً (95 ص) «دالئل النبوة»وأخرجه األصبهاين يف 

حدثنا إمساعيل بن الطريح، به، : حدثين أيب، قال: مجيعهم من طريق سليمان بن احلكم بن عوانة، قال
 .خمتصرًا

من ( 54 /7)، ومن طريقه ابن عساكر ( 5 9ح4/6) «الكبري»وأخرج بعضه الطرباين يف 
عبدالرمحن بن نوفل،  طريق جماشع بن عمرو األسدي، حدثين ليث بن سعد، عن أيب األسود حممد بن

 .عن عروة بن الزبري، عن معاوية بن أيب سفيان، به
جماشع : فيه»: وعزاه للطرباين، وقال( 449  ح   4/4) «جممع الزوائد»وأورده اهليثمي يف 
 .«بن عمرو، وهو ضعيف

 : دراسة إسناد الطرباين
، نزيل مكة مات سنة ست بن املْرُزَبان بن سابور، أبو احلسن البغوي علي بن عبدالعزيز - 

 .سنة سبع: ومثانني ومئتني، وقيل
 .روى عن القعنيب، وأيب نعيم، ومسلم بن إبراهيم وغريهم

 .وعنه الطرباين وأبو علي حامد الرَّفَّا، وعبداملؤمن بن خلف النسفي وغريهم
 .«كان ثقة»: وقال حممد بن عبدامللك بن أمين. «ثقة مأمون»: ينقال الدارقط

= 



 91  الميسر في شرح المصابيح

                                 
 .«الثقات»وذكره ابن حبان يف . «صدوق»: وقال أبو حامت

وأما »: قال. «كان حسن احلديث»: «السري»ويف . «ثقة»: «امليزان»وقال الذهيب يف 
 .«النسائي فمقته لكونه كان يأخذ على احلديث، وال شك أنه كان فقريًا جماورًا

، سري (  5/ )، تذكرة احلفاظ (4/499)، الثقات البن حبان (75 /5)اجلرح والتعديل 
، هتذيب التهذيب (46 /4)، لسان امليزان ( 9 /6)، ميزان االعتدال (44 /  )أعالم النبالء 

(9/  5.) 
 .د مكي سكن البصرة، أبو سعيبن خالد الربعيعبداهلل بن شبيب  -2

 .روى عن حممد بن سلمة املخزومي، وإمساعيل بن أيب أويس، وأصحاب مالك

 .وعنه علي بن عبدالعزيز، واحملاملي، وأبو حامت وغريهم

 .«ذاهب احلديث»: قال أبو أمحد احلاكم

 .«حيل ضرب عنقه»: وقال فضلك الرازي

اديث اليت حيدث هبا غالم خليل أين هذه األح: قلت لعبدالرمحن بن خراش: وقال احلافظ عبدان
سرقها من عبداهلل بن شبيب، وسرقها ابن شبيب من النضر بن سلمة شاذان، ووضعها »: له؟ قال
 .«شاذان

يقلب األخبار ويسرقها، ال جيوز االحتجاج به لكثرة ما خالف أقرانه يف »: وقال ابن حبان
 .«الروايات عن األثبات
 .«خباري عالمة، لكنه واٍهأ»: «امليزان»وقال الذهيب يف 

 .«جممع على ضعفه» :«الديوان»وقال يف 
، تاريخ بغداد ( 5 /4)، الكامل البن عدي (49/ )، اجملروحني ( 6/4)اجلرح والتعديل 

، ديوان الضعفاء (4  /4)، ميزان االعتدال (5  / )، الضعفاء واملتروكني البن اجلوزي (7/494)
 (. 6 / )، لسان امليزان ( 4/ )

 بن هشام املخزومي، أبو هشام املديين حممد بن مسلمة -3
 .روى عن مالك بن أنس، إبراهيم بن سعد، وشعيب بن أيب طلحة وغريهم
 .وعنه هارون احلمال، وأبو حامت، وعبدالرمحن بن عبدامللك بن شيبة وغريهم

 .«كان أحد فقهاء املدينة من أصحاب مالك، وكان من أفقههم»: قال أبو حامت
 .«مديين ثقة»: وسئل عنه أيضًا، فقال

= 
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 .«الثقات»وذكره ابن حبان يف 

 (.7/66)، الثقات البن حبان ( 4/9)، اجلرح والتعديل (46 / )التاريخ الكبري 
 .بن عالج الثقفي بن إمساعيل بن سعيد بن ُعبيد بن أسيد بن عمرو إمساعيل بن الطريح -4

 (.74/ ) «اإلصابة»أحد الشعراء كما يف ترمجة جده سعيد بن عبيد من 
 .ومل أقف على أكثر من هذا يف ترمجته

 .أبو الصلت الثقفي الطائفي: أبو إمساعيل، ويقال: بن سعيد، كنيته طريح بن إمساعيل: أبوه -5
 .روى عن أبيه إمساعيل

 .وعنه ابنه إمساعيل بن طريح، وسهم بن عبداحلميد، واهليثم بن عدي الطائي
شاعر مشهور ماجن، نادم الوليد بن يزيد، وعاش إىل خالفة املهدي بن »: قال ابن حجر

 .«املنصور
على من ذكره يف الصحابة، وحقق أنْ ال صحبة له وال  «اإلصابة» وردَّ ابن حجر يف ترمجته يف

 .إدراك
 .يف الصحابة الذين يف صحبتهم نظر «نقعة الصديان»وذكره الصغاين يف 

نشأ طريح يف دولة بين أمية، واستفرغ شعره يف الوليد بن يزيد، »: وقال أبو الفرج األصفهاين
 .«ديوأدرك دولة بين العباس، ومات يف أيام امله

 .«شاعر حسن الشعر بديع النظم من شعراء بين أمية»: وقال ابن عساكر
، (7 ص)، نقعة الصديان ( 56 )، أسد الغابة (4/454 )، تاريخ دمشق (74 /4)األغاين 

 (.   4)، اإلصابة (64 ص)، حتفة التحصيل ( 6 ص)جامع التحصيل 
 .بن سعيد بن عبيد الثقفي إمساعيل: أبو طريح -6

سيأيت يف »: وقال(  4 )يف القسم األول من حرف األلف  «اإلصابة»ذكره ابن حجر يف 
: قال. «...ترمجة أبيه أن له صحبة، وإمساعيل املذكور كان معه، وشهد موت أمية بن أيب الصلت

 .«لوداع إال أسلموقد ذكر ابن عبدالرب أنه مل يبق من قريش وثقيف أحد بعد حجة ا»
 .«وأما أبوه إمساعيل فيحتمل أن يكون له إدراك»: -املتقدم-وقال يف ترمجة ابنه طريح 

ولد بعد اهلجرة بسنتني، . ، أبو عبدامللكبن أيب العاص القرشي األموي مروان بن احلكم -1
باخلالفة بعد موت معاوية بن يزيد بن معاوية ومات سنة مخس وستني وكانت وبويع له . بأربع: وقيل

 .خالفته تسعة أشهر وأيامًا
= 
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 : اختلف يف إثبات صحبته

 . «مل َير النيب »: قال البخاري
 . وكذا قال ابن عبدالرب وابن األثري وسبط ابن العجمي

 . «وقيل له رؤية، وذلك حمتمل»: قال الذهيب
 .«قال له رؤية، فإن ثبت فال يعرج على من تكلم فيهي»: وقال ابن حجر
 .«وهو من التابعني مل يسمع من النيب »: وقال الترمذي

 .«مل يصح له مساع من النيب »: وقال املزي والذهيب
 .«، ومل حيفظ عنه شيئًاأدرك النيب »: وقال الواقدي وابن سعد

فهي حمتملة لكنها مل  ، وأما رؤيته للنيب ومل يسمع منه شيئًا فتبني مما سبق أنه أدرك النيب 
ال تثبت له »: «التقريب»، وقال يف «مل أر من جزم بصحبته»: تثبت، وهلذا قال ابن حجر

 .«وال صحبة ال يصح له مساع من النيب »: «الفتح»وقال يف . «صحبة
الب زيد بن ثابت، وعثمان بن عفان، وعلي بن أيب ط: وروى عن مجاعة من الصحابة منهم

 .وغريهم
وعنه سهل بن سعد الساعدي، وعروة بن الزبري، وعلي بن احلسني بن علي بن أيب طالب 

 .وغريهم
 .«كان مروان اليتهم يف احلديث»: وقال عروة بن الزبري

 .«وقد روى عنه سهل بن سعد الساعدي الصحايب اعتمادًا على صدقه»: قال ابن حجر
 .«صحيحه»وأخرج له البخاري يف 

إمنا نقموا عليه أنه رمى طلحة يوم اجلمل بسهم فقتله، مث شهر السيف يف طلب »: افظقال احل
اخلالفة حىت جرى ما جرى، فأما قتل طلحة فكان متأوالً فيه كما قرره اإلمساعيلي وغريه، وأما ما بعد 
ذلك فإمنا محل عنه سهل بن سعد وعروة وعلي بن احلسني وأبو بكر بن عبدالرمحن بن احلارث، 

ملا كان أمرياً عندهم باملدينة، قبل أن يبدو منه  «صحيحه»ؤالء أخرج البخاري أحاديثهم عنه يف وه
واهلل أعلم، وقد اعتمد مالك على حديثه ورأيه والباقون سوى . يف اخلالف على ابن الزبري ما بدا

 .ها.«مسلم
ب الكمال ، هتذي(7  /6)، أسد الغابة ( 6 /4)، جامع الترمذي (5 /6)طبقات ابن سعد 

، سري ( 6 / )، الكاشف وحاشيته لسبط ابن العجمي (76 /5)، ميزان االعتدال (49 /9 )
= 
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، هتذيب التهذيب (57 /6)، فتح الباري (965/  )، البداية والنهاية (495/ )أعالم النبالء 

 (.455ص)، هدي الساري ( 6 /5)، اإلصابة (6 6ص)، التقريب ( 6/4 )

 :احلكم على احلديث
 :ذا اإلسناد لعدة أسبابضعيف هب

 .ضعف عبداهلل بن شبيب الربعي، لكنه توبع -  
 . فيه إمساعيل بن الطريح، وأبوه، مل أقف على حاهلما -  

من طريق عروة بن الزبري، عن معاوية، لكنها  -كما تقدم يف التخريج-وقد توبعا متابعة قاصرة 
: وقال البخاري. «رأيته أحد الكذابني»: قال ابن معني( جماشع بن عمرو: )موضوعة؛ إذْ يف إسنادها

حديثه »: وقال العقيلي. «متروك احلديث، ضعيف، ليس بشيء»: وقال أبو حامت. «منكر جمهول»
كان ممن يضع احلديث على الثقات، ويروي املوضوعات عن »: وقال ابن حبان. «منكر غري حمفوظ

يف الكتب إال على سبيل القدح فيه، وال الرواية عنه إال على سبيل االعتبار أقوام ثقات، ال حيل ذكره 
 . «كذاب دامر ال حتل الرواية عنه»: وقال األزدي. «للخواص

وجماشع هو راوي : قال. هذا موضوع»: يف ترمجته حديثاً له، مث قال «امليزان»وأورد الذهيب يف 
تلخيص »وعلق يف . ها.«رب واحد موضوعوهو جزءان، كله خ «األهوال يوم القيامة»كتاب 

 .«ذا من وضع جماشع»: على حديث رواه جماشع، فقال «املستدرك
، (4 / )، اجملروحني البن حبان (76 /4)، اجلرح والتعديل (457 )الضعفاء للعقيلي : ينظر

، ديوان ( 969)، ميزان االعتدال (449 )، الضعفاء البن اجلوزي (4 7 )الكامل البن عدي 
، لسان (566)، الكشف احلثيث ( 9 / )، تلخيص املستدرك هبامش املستدرك ( 64 )عفاء الض

 (.5475)امليزان 
. بل هو وضاع كما تبني: أقول. «فيه جماشع بن عمرو، وهو ضعيف»: وتقدم قول اهليثمي

 .واهلل أعلم
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نيًا باحلقائق، ُمكاشفًا بالعجائب، ُيشعر بذلك شعره، ، وكان قبُل َمْع( )ومل َيْلبث أن مات
أسلم شعره »: َيْستنشد شعره، ويف بعض طرق هذا احلديث أنه قال وهلذا كان نيب اهلل 

 .( )«وكفر قلبه

                                 
 قريبًا، وتقدم يف ترمجته أنه اآليت سيأيت خرب موته وما قال عند املعاينة يف حديث أخته الفارعة للنيب (   )

 .التاسعة: مات بعد السنة الثانية، وقيل
ابن عبدالرب يف : ومن طريقه-(   / ) «فيض القدير»كما يف  «املصاحف»أخرجه ابن األنباري يف (   )

حدثين أيب، حدثنا أبو مسلم  -( 9 /7) «تاريخ دمشق»، وابن عساكر يف (4/9) «التمهيد»
الشيباين، عن أيب عمرو [ بن أيب عمرو]بن عفيف البلخي، حدثنا حممد بن عمرو عبدالرمحن بن محزة 

يف  أرأيت ما جاء عن النيب : قلت البن عباس[: قال]الشيباين، عن أيب بكر اهلذيل، عن عكرمة، 
وما . احلديث... هو حق، فما أنكرمت من ذلك؟: فقال؟ «آمن شعره وكفر قلبه»أمية بن أيب الصلت 
حدثنا حممد بن عمرو : بعد قوله-وعند ابن عساكر  «التمهيد»و «تاريخ دمشق»بني معقوفتني من 

 .«صاحب اللغة والرواية عن العرب»: -بن أيب عمرو الشيباين
نباري يف وعزاه أليب بكر األ( 9746ح699/ ) «كنـز العمال»وأورده املتقي اهلندي يف 

 . ، وابن عساكر عن ابن عباس«تارخيه»، واخلطيب البغدادي يف «املصاحف»
 .ومل أقف عليه عند اخلطيب، لكن ابن عساكر يف خترجيه السابق أخرجه من طريقه

: روى الفاكهي وابن منده من حديث ابن عباس: فقال( 47 /9) «الفتح»وأورده احلافظ يف 
آمن شعره وكفر »: فأنشدته من شعره، فقال مية أتت النيب أن الفارعة بنت أيب الصلت أخت أ

 .«قلبه
قال : قال أبو عمرو الشيباين: قال الزبري(: 9  /4) «األغاين»وقال أبو الفرج األصفهاين يف 

آمن شعره وكفر »: أنه قال ألمية ما رأيت من يبلغنا عن النيب : قال قلت لعكرمة: أبو بكر اهلذيل
 .ومل يذكر ابن عباس. ديثاحل:... فقال «قلبه

حدثنا حسن بن حسني أبو سعيد، (  79 ح 6 / ) «أخبار مكة»وأخرجه الفاكهي يف 
شعر أمية بن أيب  أنشد النيب : ثنا هشام بن الكليب، عن أبيه قال: ثنا علي بن الصباح، قال: قال

 .«آمن شعره وكفر قلبه»: الصلت، فقال 
= 
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 :دراسة إسناد ابن األنباري

بن بشار بن احلسني بن بيان بن مساعة بن فروة بن قطن بن دعامة،  القاسم بن حممد: أبوه - 
 .مات سنة مخس وثالث مئة. أبو حممد األنباري

 .روى عن عمرو بن علي، واحلسن بن عرفة، وعمر بن شبة وغريهم
 .الرزاز، وأمحد بن عبدالرمحن املعروف بالويل وغريهم وعنه ابنه حممد، وعلي بن موسى

 .«كان صدوقًا أمينًا عاملًا باألدب موثقًا يف الرواية»: قال اخلطيب
 (. 4 ،  6 / )، املزهر يف علوم اللغة للسيوطي (446/  )تاريخ بغداد 

 عبدالرمحن بن محزة بن عفيف البلخيأبو مسلم  -2
 .مل أقف على ترمجته

 بن أيب عمرو الشيباين حممد بن عمرو -3
 ![«صاحب اللغة والرواية عن العرب»: بعد ذكره يف اإلسناد قال «تاريخ ابن عساكر»يف ]

 .ومل أقف على ترمجته
الكويف نزيل بغداد ( بكسر امليم وختفيف الراء) َرارإسحاق بن ِم: امسه: أبو عمرو الشيباين -4

 .ومئتني -أو ست-مات سنة عشر . النحوي اللغوي
 .روى عن أيب عمرو بن العالء، وركني الشامي

 .واإلمام أمحد، وأبو عبيد القاسم بن سالم وغريهم وعنه ابنه عمرو،
كان راوية واسع العلم »: «الفهرست»وقال ابن الندمي يف . وثقه أبو عبيد القاسم بن سالم

 .«بصريًا باللغة، ثقة يف احلديث كثري السماع
 .«كان من أعلم الناس باللغة موثقًا فيما حيكيه»: وقال اخلطيب البغدادي

 .«كان خريًا فاضاًل صدوقًا»: األنباري وقال أبوبكر ابن
وهو عند اخلاصة ... كان نبيالً فاضالً عاملاً بكالم العرب حافظاً للغاهتا»: وقال أبو العباس ثعلب

من أهل العلم والرواية مشهور معروف، والذي قصر به عند العامة من أهل العلم أنه كان مشتهرًا 
 .«بالنبيذ والشرب له

 .«كان أيب يلزم جمالس أيب عمرو ويكتب أماليه»: إلمام أمحدوقال عبداهلل بن ا
أوضع »: فقال «أخنع اسم عند اهلل»: سألته عن(: 7  9) «مسنده»وقد قال اإلمام أمحد يف 

 .عن اإلمام أمحد( 6 : 4  ) «صحيحه»ورواها مسلم يف  «اسم عند اهلل
= 
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 .«صدوق»: وقال احلافظان الذهيب وابن حجر

، (9   /4)و(  46 / )، املؤتلف واملختلف للدارقطين ( 6 ص)مي الفهرست البن الند
، ميزان ( 6 / )، وفيات األعيان (46 /9)، اإلكمال البن ماكوال (7  /5)تاريخ بغداد 

 (.96 4)، التقريب ( 6 /  )، هتذيب التهذيب (5969)، الكاشف (6495 )االعتدال 
. بن سلمى البصري ابن عبداهلل( ن الالمبضم أوله وسكو)ُسْلمى : امسه: أبو بكر اهلذيل -5

 .مات سنة سبع وستني ومئة. وهو ابن بنت محيد بن عبدالرمحن احلمريي. روح: وقيل امسه
 .البصري وغريهمروى عن عكرمة، وابن سريين، واحلسن 

 .وعنه ابن جريج، وسليمان التيمي، وابن عيينة وغريهم
 . «كان كذابًا»: بل اهتمه بعضهم بالكذب والوضع؛ فقال غندر. متفق على ضعفه

 . «متروك»: وقال النسائي وعلي بن اجلنيد والدارقطين
 .«ضعيف ضعيف، ليس بشيء»: وقال مرة. «ضعيف جدًا»: وقال ابن املديين

 .«أخباري، متروك احلديث»: «لتقريبا»ويف 
، (574)، الضعفاء للعقيلي (46 )، الضعفاء واملتروكني للنسائي (74 /4)التاريخ الكبري 
، تاريخ بغداد (994)، الكامل البن عدي (67 / )، اجملروحني (   /4)اجلرح والتعديل 

، ميزان االعتدال (54 9)، هتذيب الكمال ( 47 )، الضعفاء واملتروكني البن اجلوزي (   /7)
 (. 466)، التقريب (49/  )، هتذيب التهذيب (5647)، الكاشف (  66 )

 (. 54 ص)تقدمت ترمجته . ثقة ثبت موىل ابن عباس: عكرمة -6

 :احلكم على احلديث
فيض »وضعف إسناده املناوي يف . أجل أيب بكر اهلذيل احلديث هبذا السند ضعيف جدًا؛ من

 . (   / ) «القدير
 .أبو بكر اهلذيل، على ما فيه من علل أخرى: وكذا ما ذكره أبو الفرج األصفهاين، فيه أيضًا -
 : وأما ما أخرجه الفاكهي من طريق الكليب، فليس أحسن حااًل من الذي قبله؛ فإن فيه -
الناس جممعون على ترك حديثه، ال »: ؛ قال أبو حامتالنسابة املفسر( حممد بن السائب الكليب)

وقال علي بن اجلنيد واحلاكم أبو أمحد والدارقطين والساجي . «يشتغل به، هو ذاهب احلديث
مذهبه يف الدين » :وقال ابن حبان. «كذاب ساقط»: وقال اجلوزجاين. «متروك»: وغريهم

كان رأسًا يف »: وقال الذهيب. «ووضوح الكذب فيه أظهر من أن حيتاج إىل اإلغراق يف وصفه
= 
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وكانت  على رسول اهلل (  )بعد فتح الطائف ( )وملا قدمت أخته الفاِرعة بنت أيب الصَّلت

                                 
 .«متهم بالكذب، ورمي بالرفض»: «التقريب»ويف . «األنساب، إال أنه شيعي متروك احلديث

ري ، س( 6 / )، اجملروحني البن حبان (  5 )، ضعفاء العقيلي (7 )أحوال الرجال : ينظر
 (. 676)، التقريب (69 /7)، هتذيب التهذيب (9646)، ميزان االعتدال (44 /5)أعالم النبالء 
ليس بثقة، وليس »: قال ابن معني. أخباري نسابة متروك كوالده( ابنه هشام أبو املنذر: )وفيه

رافضي، »: وقال ابن عساكر. «متروك احلديث»: لدارقطين وغريهوقال ا. «عن مثله ُيروى احلديث
من حيدث عنه، إمنا هو صاحب نسب ومسر، وما ظننت أن أحدًا »: وقال اإلمام أمحد. «ليس بثقة
وقال الذهيب . «كان صاحب أنساب ومسر، وهو أحب إيل من أبيه»: وقال أبو حامت. «حيدث عنه

 .«رافضينيكأبيه، وكانا  تركوه»: «الديوان»يف 
، ديوان الضعفاء (4/46 )، تاريخ بغداد ( 7/ )، اجملروحني (7/57)اجلرح والتعديل : ينظر

 (.7666)، لسان امليزان (46 7)، ميزان االعتدال ( 449)
 .مث مع هذا هو منقطع اإلسناد

وأورده ابن . ضعيف جدًا -اليت وقفت عليها-أن احلديث هبذا اللفظ من مجيع طرقه فاحلاصل 
 .واهلل أعلم. «ال أعرفه»: مث قال( 74 / ) «البداية والنهاية»ري يف كث

 ذكرها ابن حجر. بعد فتح الطائف قدمت على رسول اهلل . الفاِرعة بنت أيب الصلت أخت أمية(   )
 .«اإلصابة»يف القسم األول من حرف الفاء يف 

 (. 7 /4)أعالم النساء ، ( 64  )، اإلصابة ( 9 9)، أسد الغابة (4647)االستيعاب : ينظر
بعد فتح مكة وغزوة  الواقع أنه مل يكن هناك فتح للطائف مبعىن أهنا فتحت بقتال؛ وذلك أن النيب   ( )

حنني، اجته إىل الطائف، وكان ذلك يف شوال سنة مثان من اهلجرة، فتمنعوا حبصوهنم وحاصرهم النيب 
مث إن أهل الطائف رأوا أنه . ن له يف فتحها، فقفل راجعاً إىل مكة يريد العمرةأربعني يومًا، ومل يؤذ 

 ومن حوهلم من العرب، وقد بايعوا وأسلموا، فأرسلوا نفرًا إىل النيب  ال طاقة هلم حبرب النيب 
فكتب  -وهو املراد هنا-يبايعونه على اإلسالم وكان ذلك يف رمضان سنة تسع بعد منصرفه من تبوك 

 .كتابًا وأرسل معهم أبا سفيان بن حرب واملغرية بن شعبة يف هدم الالت النيب  هلم
، (49 ، 4  ص)، الدرر البن عبدالرب (   ، 47 /6)السرية النبوية البن هشام : ينظر

، االكتفاء مبا تضمنه من (47 ،    /4)، الروض األنف (   ، 69 ص)الفصول البن كثري 
= 
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 «َأحتفظني من شعر أخيك شيئًا؟»: ( )يومًا ذات نسب ومنصب ومجال، قال هلا رسول اهلل 
 :اليت يقول فيهافأخربته خربه وما رأت منه، وأنشدته أبياته 

 َتْحَيى قلياًل فاملوت الِحُقها    النَّْفس يف احلياة وإن ما أْرَغب
 للموت كأٌس واملرُء ذائُقها   ميت هرمًا ( )َمن مل َيُمت َعْبَطًة

 :وفاته أنه قال عند امُلعاينة ( )وذكرت يف خرب
 (6)وأيُّ عبٍد لك ال أملَّا    (4)إن تغفر اللهم تغفر َجمَّا

 :مث قال
 صــائٌر مـرًَّة إىل أن يـزوال   اول دهرًاكلُّ عيش وإن َتط

 (9)اجلبال أرعى الُوعوال (5)يف ِقاَلل   ليتين كنت َقبل ما َقْد َبدا يل
 .مث مات

تبعه أف كان مثل أخيك كمثل الذي آتاه اهلل آياته فانسلخ منها»: فقال هلا رسول اهلل 
 .( )«الشيطان فكان من الغاوين

                                 
، املقتفى من سرية املصطفى (476/ )، زاد املعاد (49 ، 64 / )خللفاء مغازي رسول اهلل والثالثة ا

 (.   ،    ص)
 (.س)ليست يف  «يومًا»(   )
. أي مات شاباً صحيحًا: مات َعْبطًة: يقال. هو الصوابواملثبت . باملعجمة «ِغْبطة»(: أ)و( ب)يف (   )

 (.655/ )، القاموس مادة عبط ( 5 / )و( 445/ )غريب احلديث للخطايب : ينظر
 .«خرب»مكان  «حني»(: أ)يف   ( )
 (.7 /4)القاموس مادة مجم . الكثري: اجَلّم  (4)
، القاموس  (9/4699)ترتيب اللسان مادة ملم . باشر الَّلَمَم وهي صغار الذنوب من غري إصرار: َأَلمَّ(  6)

(4/ 66.) 
 (.6 6/ )ل قلاملصباح املنري مادة . وهي أعلى اجلبل( بضم القاف)لَّة مجع ُق(: بكسر القاف)ِقالل (  5)
باب العني والالم والواو العني، : ينظر. وهي الشاء اجلبلية( بسكون العني وفتحها)مجع َوْعل : الُوعول(  9)

 (.47 / )معهما 
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لصلت، وقفت عليه من يف حق أخيها أمية بن أيب ا قصة قدوم الفارعة وإنشادها وما قاله النيب (   )

 .حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما، ومن حديث سعيد بن املسيب مرساًل

 :أما حديث ابن عباس
ومن طريقه أبو نعيم يف -( 497 ح49 /5) «اآلحاد واملثاين»فأخرجه ابن أيب عاصم يف 

اهيم ثنا إبرحدثنا كهٌل من أصحاب احلديث،  - (6 4 /5)يف ترمجة الفارعة  «معرفة الصحابة»
بن حممد بن هانئ، ثنا أيب، ثنا حممد بن إسحاق، عن الزهري، عن عبيداهلل بن عبداهلل بن [ بن حيىي]

وساق جزءاً من -... عتبة، عن ابن عباس، عن فارعة بنت أيب الصلت، أهنا قدمت على رسول اهلل 
 .فذكر قصة طويلة: -أوله، مث قال

تاريخ »ومن طريقه ابن عساكر يف  -( 444/ ) «غريب احلديث»وأخرجه اخلطايب يف 
حدثنيه بعض أصحابنا، عن احلسني بن إمساعيل احملاملي، حدثنا : قال اخلطايب  -(44 /7) «دمشق

عبداهلل بن شبيب، حدثين إبراهيم بن حيىي بن هانئ هبذا السند إىل ابن عباس، وذكر جزءًا يسريًا من 
 .وذكرت القصة يف موته: أثنائه، مث قال

من حديث ابن عباس، وعزاه البن أيب عاصم وابن ( 56 /4) «اإلصابة»حجر يف  وذكره ابن
 .«يف السند إىل ابن إسحاق ضعف»: منده من طريق إبراهيم بن حيىي بن حممد بن هانئ، به، وقال

 :وأما حديث سعيد بن املسيب
 بن سعيد احلسن بن عبداهلل حدثناه: املوضع السابقيف  «معرفة الصحابة»فأخرجه أبو نعيم يف 

 .إمالًء، ثنا إبراهيم بن حممد بن عرفة، ثنا أمحد بن حيىي ثعلب، عن ابن األعرايب
حدثنيه بتمامه أبو   -:وذكر جزءًا منه مث قال -( 476 /4) «عابياالست»وابن عبدالرب يف 

حدثنا روح بن الفرج : حدثنا أمحد بن احلسن بن عتبة الرازي، قال: القاسم خلف بن قاسم، قال
 .حدثنا سلمة بن الفضل: حدثنا وثيمة بن موسى، قال: قطان قالال

قدمت فارعة : حدثين حممد بن شهاب، عن سعيد بن املسيب قال: كالمها عن ابن إسحاق قال
: وقال ابن عبدالرب. «فذكره»: قال أبو نعيم. بعد فتح الطائفبنت أيب الصلت على النيب 

 .«فذكر احلديث بتمامه»
بتمامه مع بعض الزيادات أخربنا أبو تراب (  4 /7) «تاريخ دمشق»ر يف وأخرجه ابن عساك

حيدرة بن أمحد، حدثنا أبو بكر اخلطيب، أخربين أبو احلسن بن رزقويه، حدثنا أمحد بن السندي، 
= 
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حدثنا احلسن بن علي، حدثنا إمساعيل بن عيسى، أنا إسحاق بن بشر القرشي، عن حممد بن إسحاق، 

 .ن، عن الزهري، بهوعثمان بن عبدالرمح

 :دراسة سند ابن أيب عاصم
 .مل أقف عليه: من أصحاب احلديثكهٌل  - 
ن أهل املدينة، كان ينـزل الشجرة م بن حممد بن عبَّاد بن هانئ الشَّجريإبراهيم بن حيىي  -2

 .من العاشرة. بذي احلليفة
 .روى عن أبيه، وإبراهيم بن سعد

 .، وحممد بن حيىي الذهلي وغريهم«الصحيح»وعنه عبداهلل بن شبيب، واإلمام البخاري يف غري 
 .«الثقات»وذكره ابن حبان يف . «ثقة»: قال احلاكم

 .«منكر احلديث عن أبيه»: زديوقال األ. «ضعيف احلديث»: وقال أبو حامت
حدثكم : حدثكم أبوك، فقال: مل أرَ أعمى قلباً منه؛ قلت له»: وقال حممد بن إمساعيل الترمذي

 .«!!حدثكم إبراهيم بن سعد : حدثكم إبراهيم بن سعد، فقال: فقلت له. أبوك
 .«لني احلديث»: «التقريب»ويف 

، الضعفاء البن (4/55)، ثقات ابن حبان (49 / )، اجلرح والتعديل (5  / )التاريخ الكبري 
، الكاشف (99 )، ديوان الضعفاء (45 )، ميزان االعتدال ( 5 )، هتذيب الكمال (6  )اجلوزي 

 (.54 )، التقريب (64 / )، هتذيب التهذيب (7  )
 .من التاسعة. بن حممد بن عباد بن هانئ املدين، الشجريحيىي : أبوه -3

 .روى عن حممد بن إسحاق، ومالك بن أنس، وعبدالرمحن بن أيب الزناد وغريهم
 .وعنه ابنه إبراهيم، وعبداجلبار بن سعيد املساحقي، وحممد بن املنذر القابوسي

 .«الثقات»ذكره ابن حبان يف 
 .«ضعيف احلديث»: وقال أبو حامت
 .«ه مناكري وأغاليط، وكان ضريرًا، فيما بلغين أنه يلقنيف حديث»: وقال العقيلي

 . هذا القول للساجي «هذيبالت»وعزا ابن حجر يف 
هذا »: ساق له حديثًا، مث قال «امليزان»ويف . «ضعيف»: «الكاشف»وقال الذهيب يف 

 .«حديث منكر تفرد به إبراهيم عن أبيه
 .«ضعيف، وكان ضريرًا يتلقن»: وقال ابن حجر

= 
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، هتذيب (66 /7)، ثقات ابن حبان (46 /7)، اجلرح والتعديل (665 )ء للعقيلي الضعفا
، (7  /  )، هتذيب التهذيب (7  5)، الكاشف (5 75)، ميزان االعتدال (  57)الكمال 
 (.9 95)التقريب 
أبو عبداهلل : وثان املدين، أبو بكر، ويقالابن ُك: بن خيار، ويقال بن يسارحممد بن إسحاق  -4
 .مخسني ومئة، ويقال بعدها سنة مات .موالهم املطليبالقرشي 
 .الزهري، وأيوب السختياين، وعطاء بن أيب رباح وغريهم عن روى
 .ج وغريهماشعبة بن احلجبن حممد بن عباد بن هانئ، ويزيد بن هارون، و حيىي وعنه

كوصف بعضهم له بأنه ، ابتداًء بأعال درجات التوثيق؛ أقوال أئمة اجلرح والتعديل فيه اختلفت
خمتلفة  طعون، وانتهاءً باجلرح الشديد كنسبته إىل الكذب، وما بني ذلك «أمري املؤمنني يف احلديث»

 ...كرميه بأنواع من البدع والتدليس وخفة الضبط
. غري معترب، ومنها ما ميكن اعتباره، والكالم يف ذلك يطول جدًا رحطَُّمطعون ماهو ومن هذه ال

 :الذهيب وابن حجر القول فيه احلافظانوقد حقق 
إسحاق حسن احلديث، صاحل احلال صدوق،  نباالذي يظهر أن »: «امليزان»يف  الذهيب فقال

 .«أئمة به ففيه نكارة، فإن يف حفظه شيئًا، وقد احتج به انفردوما 
بعد أن نقل كالم مالك بن أنس يف ابن إسحاق وكالم ابن إسحاق يف - «السري» يف وقال

كل منهما قد نال من صاحبه، لكن أثر كالم مالك يف حممد بعض اللني،  الرجالنوهذان »: -مالك
 سيماحممد فيه وال ذرة، وارتفع مالك وصار كالنجم، واآلخر فله ارتفاع حبسبه، وال  كالمومل يؤثر 

إال فيما شذ احلسن، يف السري، وأما يف أحاديث األحكام فينحط حديثه فيها عن رتبة الصحة إىل رتبة 
يف غري هذين الكتابني  حديثهومشى على حتسني . «فيه فإنه يعد منكرًا، هذا الذي عندي يف حاله

 .وغريمها «من تكلم فيه وهو موثق»و «الكاشف»أيضًا كما يف 
 .«إمام املغازي، صدوق، يدلس، ورمي بالتشيع والقدر»: «التقريب»حجر يف  ابن وقال
ما ينفرد به وإن مل »: وقال أيضًا «حاله معروفة وحديثه يف درجة احلسن»: «الفتح» يف وقال

 .«درجة الصحيح فهو يف درجة احلسن إذا صرح بالتحديث يبلغ
ر بالتدليس عن الضعفاء صدوق، لكنه مشهو»: املرتبة الرابعة يف املدلسني وقال يف ووضعه
 .«منهم، وصفه بذلك أمحد والدارقطين وغريمها وعن شرٍّ واجملهولني

= 
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 شيخنا، وكتب -اآلتية-القول فيه، والكالم عنه مبسوط يف مصادر ترمجته  حاصل فهذا
النفح الشذي يف شرح جامع »ترمجة موسعة له يف تعليقه على عبدالكرمي أمحد معبد  :الدكتور
 املفيدوانتهى كذلك إىل حتسني حديثه إذا صرح بالتحديث، وأجد من (  97-574/ ) «الترمذي

 :كله يتضح اآليت هذاومن »(:  97/ )قال حيث أن أنقل النتائج اليت توصل إليها، 
الطعون املوجهة البن إسحاق مبا يقتضي رد حديثه أو شدة ضعفه مردود عليها، وأما  إن -أ
ما دلسه  يكونقتضي خفة الضبط فكالمها ُمسلَّم به، وبناء على ذلك املفسر بالتدليس، أو مبا ي الطعن

مامل توجد فيه علة  ذاتهلأو تبني ومهه فيه بشذوذ أو نكارة فهو ضعيف، وماليس كذلك فهو حسن 
 .أخرى قادحة

 ميكناألقوال املختلفة يف ابن إسحاق، سواء كانت من عامل واحد أو من أكثر من عامل  إن -ب
يشذ به، سواء يف  أو املردود منها على جعل حديثه يف مرتبة احلسن لذاته، مامل يدلسه اجلمع بني غري

عند  ةيقدم يف املغازي والسري ولكنهوحنومها،  ةذلك ما تعلق باألحكام أو ما تعلق باملغازي والسري
 .الترجيح إلمامته فيهما

ن إسحاق فقط، ومل يعرف أكثر من واحد من العلماء املتقدمني قالوا بتحسني حديث اب إن -ج
 العليافيه قول آخر خيالف ذلك، كما أن أكثر من جاء عنهم وصف ابن إسحاق بألفاظ التوثيق  هلم

 .قد جاء عنهم أيضًا وصفه مبا ينـزله إىل مرتبة احلديث احلسن
من يصحح حديث ابن إسحاق؛ بعضهم ال يفرق بني الصحيح واحلسن كابن خزمية وابن  إن -د
 الصحيحفرق بني يم يراعي ما يعضده من املتابع أو الشاهد كالترمذي، وأما من وبعضهحبان، 

انتهى كالم . «صحح حديث ابن إسحاق لذاته كابن سيد الناس فقوله خالف الراجحيواحلسن و
 .الشيخ أمحد مع بعض التصرف اليسري

اإلرشاد ، (  5 )، الكامل البن عدي (46 /9)، ثقات ابن حبان ( 7 /9) والتعديل اجلرح
، ( 9 / )، تذكرة احلفاظ (6669)، هتذيب الكمال (4  / )بغداد  يخ، تار(44 / ) للخليلي
، الديوان ( 7 )، من تكلم فيه وهو موثق (4 49)، الكاشف ( 6 9)، امليزان (  /9)السري 

علل  شرح، ( 5 ،    ، 67 ص)، جامع التحصيل (96 6)، املغين يف الضعفاء (647 )
، التقريب (4 /7)، هتذيب التهذيب ( 5) ، التبيني ألمساء املدلسني(5  / )رجب الترمذي البن 

، هدي الساري (55 /  )، (59 /  )، فتح الباري (6  )، تعريف أهل التقديس (6 69)
 .مروان شاهني /لشيخ، رسالة دكتوراه لحممد بن إسحاق وجهوده احلديثية، ( 44ص)

= 
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. بن ُعبيداهلل بن عبداهلل بن شهاب الزهري، أبو بكر القرشي املدين حممد بن مسلم: الزهري -5

 .قبل ذلك بسنة أو سنتني: وفاته سنة مخس وعشرين ومئة، وقيل
 .بن عتبة، وسعيد بن املسيب، وعروة بن الزبري وغريهمروى عن عبيداهلل بن عبداهلل 

 .وعنه حممد بن إسحاق، وعطاء بن أيب رباح، واألوزاعي وغريهم
 .فقيه حافظ متفق على جاللته وإتقانه

 . «ما استودعت قليب شيئًا قط فنسيته»: روى الليث عنه أنه قال
وال شككت يف حديث، إال  ما استعدت حديثًا قط،»: وروى عبدالرمحن بن إسحاق عنه قوله

 .«حديثًا واحدًا، فسألت صاحيب فإذا هو كما حفظته
 .«!!َفِذيك الطوال، وتلك املغازي»: وكان عبدالرمحن بن مهدي يعجب، يقول

 .«ما رأيت أحدًا أبصر حبديث من الزهري»: وقال عمرو بن دينار
 .«بقي ابن شهاب وماله يف الدنيا نظري»: وقال مالك
 .ومع ذلك فقد ُوصف بالتدليس واإلرسال. قبه كثرية جدًاوأخباره ومنا
، وجعله ابن «وصفه الشافعي والدارقطين وغري واحد بالتدليس»: فقال ابن حجر: أما التدليس

وأما العالئي فجعله يف املرتبة الثانية؛ وهم من احتمل األئمة تدليسهم وأخرجوا . حجر يف املرتبة الثالثة
 . ا إلمامتهم أو لقلة تدليسهم يف جنب ما روواهلم يف الصحيح، وذلك إم

فقول . «كان يدلس يف النادر»: الزهري إمام جليل القدر قليل التدليس، كما قال الذهيب: أقول
 . «عن»: قد قبل األئمة قوله: وقال سبط ابن العجمي. العالئي أوىل

 .مصادر ترمجته فقد أرسل عن مجاعة ال أطيل بسرد أمسائهم، فلتراجع يف: وأما اإلرسال
 .فقيه حافظ، متفق على جاللته وإتقانه، وكان يرسل: خالصة حاله

، (47 /6)، ثقات ابن حبان (546 )، ترتيب ثقات العجلي (656 )طبقات ابن سعد 
، (6565)، هتذيب الكمال (57 ،    ص)، جامع التحصيل (5  )املراسيل البن أيب حامت 

، التبيني ألمساء (5  )، من تكلم فيه وهو موثق (99 4)ال ، ميزان االعتد(64 / )تذكرة احلفاظ 
، ( 6 )، تعريف أهل التقديس (75 5)، التقريب (76 /7)، هتذيب التهذيب (59)املدلسني 

 (.4 4-  4ص)اإلمام الزهري وأثره يف السنة 
، أبو عبداهلل املدين، الفقيه، األعمى، أحد بن مسعود اهُلذيل ُعبيداهلل بن عبداهلل بن ُعْتبة -6

 .مثان وتسعني، وقيل غري ذلك: مات سنة أربع وتسعني، وقيل. الفقهاء السبعة باملدينة
= 
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 .روى عن ابن عباس، وزيد بن خالد اجلهين، وعائشة رضي اهلل عنهم وغريهم

 .لك وغريهموعنه الزهري، وصاحل بن كيسان، وعراك بن ما
 . «كان حبرًا من حبور العلم»: قال الزهري
أحد فقهاء املدينة، تابعي ثقة، رجل صاحل، جامع للعلم، وهو معلم عمر بن »: وقال العجلي

 .«عبدالعزيز
 .«ثقة مأمون إمام»: وقال أبو زرعة
 .«من سادات التابعني، وكان يعد من الفقهاء السبعة»: وقال ابن حبان
أحد الفقهاء العشرة مث السبعة الذين تدور عليهم الفتوى، وكان عاملاً فاضاًل »: ربوقال ابن عبدال

مقدمًا يف الفقه، تقيًا شاعرًا حمسنًا، مل يكن بعد الصحابة إىل يومنا فيما علمت فقيه أشعر منه، وال 
 .«شاعرًا أفقه منه

 .«ثقة فقيه ثبت»: «التقريب»ويف 
، سري أعالم ( 56 )، هتذيب الكمال ( 6/5)ن حبان ، ثقات اب( 5  )ترتيب ثقات العجلي 

 (. 6 ص)، اخلالصة للخزرجي (67 4)، التقريب (  /9)، هتذيب التهذيب (4/496)النبالء 

 :احلكم على احلديث
 : احلديث هبذا اإلسناد ضعيف من أجل

 .إبراهيم بن حيىي بن حممد بن عباد - 
 .أبوه - 
إال أنه جممٌع على ضعفه ( عبداهلل بن شبيب: )وقد تابعه. الكهل الذي أهبمه ابن أيب عاصم - 

 .حدثين بعض أصحابنا: ، ويف السند إليه أيضاً مبهمون؛ وهوقول اخلطايب(77 ص)وتقدمت ترمجته 
 .«يف السند إىل ابن إسحاق ضعف»: وتقدم قول ابن حجر. ابن عباس ضعيفأن حديث فاحلاصل 

 .وهو مرسل حسن اإلسناد من أجل حممد بن إسحاق لكن يشهد له مرسل سعيد بن املسيب
وقال أبو . «تركوه»: لكنه متروك؛ قال البخاري وهو الوقاصي( عثمان بن عبدالرمحن: )وقد تابعه

ال يكتب حديثه، كان »: وقال ابن معني. «متروك احلديث، ذاهب احلديث، كذاب»: حامت
 .«متروك»: وقال النسائي والدارقطين وابن حجر. «يكذب

= 
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 .اهلمزة هاًء ( )قلب ( )فكأنهعلى هذا رواه الرَّاُوون،  «ِإْيِه»: مبعىن «ِهْيِه»: وقوله
إذا استزدته من حديث  (4)تقول للرجل. اسم ُسمِّي به الفعل؛ ألن معناه األمر: ( )«ِإيه»و

 . بكسر اهلاء «ِهإْي»: أو عمل
 :(9)وقول ذي الرُّمَّة. (5)«إيٍه َحدِّْثنا»: لت نونت، قلَتفإن وص: (6)وقال ابن السِّكِّْيت

 ( )وما بال تكليم الديار البالقع  وقفنا فقلنا ِإْيِه عن أمِّ سامل

                                 
، (9 66)، ميزان االعتدال ( 9  )، الضعفاء البن اجلوزي (69 /5)اجلرح والتعديل : ينظر

 (. 447)، التقريب (   /9)هتذيب التهذيب 
 .واهلل أعلم. احلاصل أن حديث ابن عباس يعتضد مبرسل ابن املسيب، فريتقي إىل احلسن لغريهو

 .«وكأنه»: (س)ويف ، «مكانه»: (أ)يف (   )
 .«قلبت»(: أ)يف (   )
 .«وأنه»(: أ)و «األصل»يف (   )
 .«يقول الرجل»(: أ)يف (  4)
. البغدادي( بكسر السني املهملة والكاف املشددة) هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق ابن السِّكِّيت(  6)

إمام يف اللغة والنحو واألدب، ومن أهل الدين والفضل، له حنو من . والسكيت لقب أبيه إسحاق
  .(ه44 )ه املتوكل سنة قتل «إصالح املنطق»: عشرين كتابًا، أشهرها

، (  4)، البلغة (76 /5)، وفيات األعيان ( 45 )، املنتظم (9655)تاريخ بغداد : ينظر
 (.44 ص)تاريخ اخللفاء 

 (. 7 ص) «إصالح املنطق»وكالمه هنا يف كتابه 
 .«حديثا»(: أ)يف (  5)
وهو أحد فحول . احلبل البايل( بضم الراء: )، والرُّمَّةن ُبَهْيش، أبو احلارثب هو َغْيالن بن ُعْقبة(  9)

مات . «افتتح الشعراء بامرئ القيس، وختموا بذي الرمة»: الشعراء، حىت قال أبو عمرو بن العالء
 .سنة سبع عشرة ومئة

، (94/  )، البداية والنهاية (  6)، وفيات األعيان (4 6/ )طبقات فحول الشعراء : ينظر
 (.   / )شذرات الذهب 
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 .فلم ينون وقد وصل؛ ألنه نوى الوقف
فإمنا تأمره بأن يزيدك من احلديث املعهود  «ِإْيه يا رجل»: ا قلتإذ: ( )وقال ابن السَِّرّي
هاِت »: بالتنوين كأنك قلت «ٍهْيِإ»وإن قلت . «هات احلديث»: بينكما، كأنك قلت

 . (6)، وذو الرمة أراد التنكري فترك للضرورة(4)؛ ألن التنوين تنكري( )«ناحدِّْث
ينونه وليس بسديد على  (5)ون فيه؛ فمنهم منوإمنا سلكنا هذا املْسَلك؛ ألن احملدثني يلحن

 .وليس بصحيح (4)يرويه على السكون (9)القولني، ومنهم من

                                 
، القاموس (5 ص)بلقع خمتار الصحاح مادة . وهي األرض القفر اليت الشيء فيها( َبْلَقع)مجع : البالقع(   )

( / 6.) 
 (.446ص)والبيت يف ديوان 

، أحد األئمة املشاهري يف اللغة والنحو بن سهل، املعروف بابن السَّّراج هو أبو بكر حممد بن السري(   )
 «األصول»و «شعر والشعراءال»و «شرح كتاب سيبويه»: واألدب، له مصنفات كثرية، منها

 (. ه5  )وكانت وفاته سنة . مواضع عديدةيف  «الصحاح»نقل عنه اجلوهري يف  .وغريها
، البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة (7  /4)، وفيات األعيان (7  /6)تاريخ بغداد : ينظر

 (.67 / )، بغية الوعاة (79 ص)
 .(ب)و (س)من ، واملثبت «هات حديثًا»(: أ)يف األصل و(   )
 .«منكر»(: أ)يف (  4)
  (.5   /5)مادة أيه  «الصحاح»بنصه يف  «إيه»كل ما تقدم يف الكالم على (  6)

، اجملموع املغيث (75 /9)، إكمال املعلم (4 4ص)الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي : وينظر
 .(54/ )للنووي  املنهاج، (66 /6)النهاية البن األثري ، (  6/ )هيه مادة 

 .صلاألليست يف  «من»(  5)
 (.س)إىل هنا ساقط من  «يلحنون»: من قوله(  9)
 .(75 /9) «إكمال املعلم»القاضي عياض يف : ممن رواه على السكون(  4)
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كان يف بعض  أن النيب : رضي اهلل عنه ( )ومنه حديث ُجْنُدب بن سفيان الَبَجلي -  
 : فقال (4)وقد دميت إْصَبعه ( () )املشاهد

 .(5)«(6)ويف سبيل اهلل ما لقيِت   هل أنت إال ِإْصَبع َدميِت»
مع شهادة  ى لسان رسول اهلل الذي جرى عل (9)ُيسأل عن ذلك وعما أشبهه من الرََّجز
 .(4)اهلل له بأنه مل يعلمه الشعر وما ينبغي له

                                 
 -ورمبا نسب إىل جده- ابن عبداهلل بن سفيان الَبَجلي( بضم اجليم، والدال تفتح وتضم)ُجْنُدب (   )

، اإلكمال يف أمساء (457)معرفة الصحابة أليب نعيم : ينظر. صحايب جليل مات يف فتنة ابن الزبري
 (.796)، التقريب (5   )، اإلصابة (4  )الرجال للخطيب التربيزي 

 (.س)إىل هنا ساقط من  «أن النيب»: من قوله(   )
 .كان ذلك يف غزوة أحد: قيل(: 65 /  ) «الكواكب الدراري»قال الكرماين يف (   )
الدرر املبثثة يف الغرر : ينظر(. بوعْصُأ)مثلثة اهلمزة والباء، فهذه تسع لغات، واللغة العاشرة  «إصبعه»(  4)

 .كالمها للفريوزآبادي(  5/ )، القاموس مادة صبع (46ص)املثلثة 
بن ]قيل إنه للوليد . وهو لغريه هذا البيت أنشده النيب (: 566/ ) «املفهم»قال القرطيب يف (  6)

 .ها.لعبداهلل بن رواحة: ابن املغرية، وقيل[ الوليد
 «الفتح»الطربي وغريه، وأيده ابن حجر يف : -يعين أنه مل يقله من قبل نفسه-وجزم بذلك 

 (.66 /4 )عمدة القاري : وينظر(. 6/669 )
 .(4 9 ح   / ) «املصابيح»احلديث يف (  5)

 :خترجيه
 .متفق عليه

، ( 46 ح657ص)أخرجه البخاري يف اجلهاد والسري، باب من ُيْنَكب أو يطعن يف سبيل اهلل 
 (.45 5ح 6  ص)ويف األدب، باب ما جيوز من الشعر والرجز واحلداء وما يكره منه 

   4 / ) من أذى املشركني واملنافقني ومسلم يف اجلهاد والسري، باب ما لقي النيب 
 .واللفظ للبخاري( 975 ح

 .بعد كلمة الرجز أعاد الشطر الثاين من البيت سهوًا( س)يف (  9)
 [.57:يس]        : يشري إىل قوله تعاىل(  4)
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 [أ/76 ]

قول بعض : يف ذلك وجوهًا عن أهل العلم، منها ( )وقد ُسبقنا باجلواب عنه، فنقل اخَلطَّايب
مل ينشد  إن الرَّجز ليس بشعر، وأنه خارج عن األََعاِريض املشهورة وأن النيب : ( )أهل العلم
: بتأخري احلرف املقدم، فقال/أخرجه عن وزان الشعر  ( )شعر، وهلذا ملا ذكر قول َطَرَفةقطُّ بيت 

 .(6)فُأعيد عليه فأىب إال َقوَله ذلك (4)«أتيك َمْن مل ُتَزوِِّد باألْخَباريَو»
                                 

، كان إمامًا يف الفقه إبراهيم اخَلطَّايب ابن حممد بن( بفتح املهملة وسكون امليم)هو أبو سليمان َحْمد (   )
 (.ه44 )واحلديث واللغة، شاعرًا، مات سنة 

طبقات الشافعية للسبكي ، (4 6 / )، تذكرة احلفاظ (69 )وفيات األعيان : ينظر
 (.9  / )، شذرات الذهب ( 4 / )

 .سهوًا( س)تكررت يف  «منها قول بعض أهل العلم»(   )
َرفة لقبه بن ُضَبْيعة بن قيس بن ثعلبة، وَط ابن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك( بالتحريك)َطَرَفة (   )

وامسه عمرو، شاعر جاهلي من الطبقة األوىل، أحدث الشعراء سنًا، وأقصرهم عمرًا، عاصر امللك 
 .عمرو بن هند وكانت منيته على يديه، وهو يف العشرينيات من عمره

، األعالم للزركلي ( 9 / )، البداية والنهاية (9  / )طبقات فحول الشعراء : ينظر
 .حممد علي اهلامشي: العبد للدكتور، كتاب طرفة بن (6  / )

 ويأتيك باألخبار من مل ُتَزوِّد  َسُتبدي لك األياُم ما كنت جاهاًل: متام البيت وصوابه(  4)
 :وهو من معلقته املشهورة اليت مطلعها

 تلوح َكباقي الوشم يف ظاهر اليد  ْهَمِد خلولة أطالل بربقة َث 
 (. 4ص)ديوانه : ينظر

حدثنا سعيد، : حدثنا يزيد، قال :حدثنا بشر، قال( 9 /  ) «تفسريه»أخرجه كذلك الطربي يف (  6)
كان أبغض : يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت ول اهلل هل كان رس: لعائشة قيل :قال، عن قتادة

احلديث إليه، غري أنه كان يتمثل ببيت أخي بين قيس، فيجعل آخره أوله وأوله آخره، فقال له أبو 
 .«إين واهلل ما أنا بشاعر، وال ينبغي يل»: إنه ليس هكذا، فقال نيب اهلل: بكر

وساقه : بلغين أنه قيل لعائشة :قال، عن قتادة( 66  /6 ) «تفسريه»وعلقه ابن أيب حامت يف 
 .«تيك من مل تزود باألخبارأوي: ويقول»: -وأوله وآخره: بعد قوله-بنحوه، وزاد 

زوه لعبدالرزاق وعبد بن محيد وابن عوزاد يف ( 6/666) «الدر املنثور»وأورده السيوطي يف 
 . املنذر

= 
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عن ، وقال معمر: فقاال( 697/ )، وابن كثري أيضًا (7 /4) «تفسريه»رده البغوي يف وأو
يتمثل بشيء من الشعر؟  هل كان رسول اهلل : رضي اهلل عنها سئلت بلغين أن عائشة، قتادة
ستبدي لك األيام ما كنت جاهاًل   ويأتيك باألخبار من مل تزود، فجعل : ال، إال بيت طرفة: فقالت
 .احلديث «من مل تزود باألخبار»: يقول 

 :دراسة إسناد الطربي
أو قبلها بقليل أو ( ه46 )، أبو سهل البصري الضرير املتوىف سنة هو بن معاذ الَعَقديبشر  - 

 .بعدها بقليل
 .روى عن يزيد بن زريع، وجرير بن عبداحلميد، وأيب داود الطيالسي وغريهم

 .الطربي، وابن خزمية، وأبو حامت وغريهموعنه 
 .«صاحل احلديث صدوق»: قال أبو حامت

 .-«التهذيب»كما يف -وكذا قال النسائي . «بصري صاحل»: وقال مسلمة بن قاسم
  .«الثقات»وذكره ابن حبان يف 

 .«صدوق»: «التقريب»ويف 
، تقريب ( 46/ )ب ، هتذيب التهذي(44 /4)، الثقات البن حبان (54 / )اجلرح والتعديل 

 (.4  ص)التهذيب 
 (.ه 4 )مات سنة  .، أبو معاوية البصريالَعْيِشّي (مصغر)هو ابن زريع : يزيد -2

 .روى عن أيوب السختياين، وحبيب املعلم وغريمها
 .وعنه حممد بن املنهال، وعفان بن مسلم وغريمها

: وعنه .«كان رحيانة البصرة»: وعنه أيضًا. «املنتهى يف التثبت بالبصرة إليه»: قال اإلمام أمحد
 .«ما أتقنه وما أحفظه، يالك من صحة حديث، صدوق متقن»

 .«ثقة إمام»: وقال أبو حامت
 .«ثقة ثبت»: وقال ابن حجر
 (.  99)، التقريب (44 /  )، هتذيب التهذيب (5749)هتذيب الكمال 

موالهم، أبو النضر البصري، املتوىف سنة ست  مهران اليشكري: هو ابن أيب َعُروبة: دسعي -3
 .ومخسني ومئة -وقيل سبع-

 .روى عن قتادة بن دعامة السدوسي، وأيوب السختياين، واحلسن البصري وغريهم
= 
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 .، وشعبة بن احلجاج وغريهموعنه يزيد بن زريع، وإبراهيم بن طهمان

 .ثقة حافظ متفق عليه قبل أن خيتلط
 :وحاصل الكالم يف ترمجته أنه رمي بثالث علل

وصفه به مجاعة من األئمة كالنسائي وغريه، وذكره يف املدلسني كل من ألف . التدليس: األوىل
الثانية، وقال عنه يف  يف املدلسني كالذهيب والعالئي وابن حجر وغريهم، وجعله ابن حجر يف املرتبة

 .«كثري التدليس»: «التقريب»
 .«كان ثقة كثري احلديث، مث اختلط يف آخر عمره»: قال ابن سعد. االختالط: الثانية

 .«اختلط اختالطًا قبيحًا»: وقال أبو الفتح األزدي
 .«ثقة احتج به الشيخان، لكنه اختلط وطالت مدة اختالطه فوق العشر سنني»: وقال األبناسي

فاألكثر على أنه عقب هزمية إبراهيم بن عبداهلل بن احلسن بن علي بن أيب : وأما ابتداء اختالطه
 .طالب

كان حيىي بن سعيد يوقت فيمن مسع من سعيد بن أيب عروبة قبل اهلزمية »: قال اإلمام أمحد
 . «فسماعه صاحل، واهلزمية كانت سنة مخس وأربعني ومئة

 .بن معني وغريهموحنوه قال دحيم وابن حبان وا
وهو غري »: -معقبًا-قال السخاوي . إال أن ابن معني وقت اهلزمية بسنة ثنتني وأربعني ومئة

ملتئم؛ إْذ هزمية إبراهيم كانت يف سنة مخس وأربعني، بل وقتل يف أواخر ذي القعدة منها، وحينئٍذ 
  .«التقييد واإليضاح»العراقي يف : وممن رده كذلك. «فهو موافق لألول

من أين : ؛ جئنا من جنازته، فقالأول ما أنكرناه يوم مات سليمان التيمي»: وقال يزيد بن زريع
 .«!ومن سليمان التيمي؟: من جنازة سليمان التيمي، فقال: جئتم؟ قلنا
سليمان التيمي مات سنة ثالث وأربعني ومئة، فلعل هذا كان ابتداء اختالطه، لكن مل : أقول

وأربعني، وهذا التاريخ هو الذي اعتمده اجلمهور يف اختالطه، واعتربوا من يستحكم إال يف سنة مخس 
 .مسع منه قبل هذا التاريخ فسماعه صحيح، ومن مسع منه بعده فسماعه ال شيء

وستأيت مواضع ترمجته فيها عند عرض -وقد نصوا يف كتب التراجم والكتب املؤلفة يف املختلطني 
 .تالط ومن مسع منه بعده، فلتراجع عند احلاجةعلى من مسع منه قبل االخ -املصادر

 .«كان قتادة وسعيد يقوالن بالقدر ويكتمانه»: قال اإلمام أمحد. رميه بالقدر: الثالثة
 .«ُيرمى بالقدر»: وقال ابن قانع

= 
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، عن -وكان قدريًا-حدثنا سعيد : ، قال-وكان قدريًا-حدثنا عبداألعلى السامي »: وقال بندار

 .«-ًاوكان قدري-قتادة 
 . «كان اليدعو إليه، وكان ثقة»: وقال العجلي

كان قوم يتكلمون يف القدر، فمنهم من ُيَزنُّ وُيَتوهَّم عليه، احتمل الناس »: وقال اجلوزجاين
حديثهم ِلما عرفوا من اجتهادهم يف الدين وصدق ألسنتهم وأمانتهم يف احلديث، مل ُيَتوهَّم عليهم 

 . سعيد بن أيب عروبة: وذكر منهم «الكذب، وإن ُبلوا بسوء رأيهم
 .«تابا ورجعا عنه كما تاب شيخهما -يعين قتادة وسعيد-لعلهما »: وقال الذهيب

وأما التدليس فإنه من أهل املرتبة الثانية . أن العلة املؤثرة فيه هي االختالط :وخالصة الكالم فيه
يف الصحيح وذلك إلمامتهم وقلة وهم من احتمل األئمة تدليسهم وأخرجوا هلم  -كما ذكر احلافظ-

 . تدليسهم يف جنب ما رووا
وأما القدر فلم يكن داعية له، والراجح قبول رواية املبتدع ما مل يكن داعية لبدعته ومل تكن 

 .واهلل أعلم. مكفرة
ثقة إمام، ساء حفظاً بَأخرة، وحديثه يف الكتب منقى، إال أنه قدري، قاله »: وقال احلافظ الذهيب

إمام أهل البصرة يف زمانه، »: «امليزان»وقال يف  .«الرواة الثقات»هذا يف كتابه . «ن حنبلأمحد ب
 .«لكنه تغري بأخرة، ورمي بالقدر

، كثري التدليس، واختلط، وكان من ثقة حافظ، له تصانيف»: «التقريب»وقال ابن حجر يف 
 .«أثبت الناس يف قتادة

 .«وثقه األئمة كلهم إال أنه رمي بالقدرمن كبار األئمة، »: «هدي الساري»وقال يف 
 .واهلل تعاىل أعلم. ثقة حافظ، تغري بأخرة: خالصة حاله

، (64 ،  6 ،    / )و( 444،  44، 66 ،  6 ،  5 / )العلل ألمحد رواية عبداهلل 
، (57ص)، املراسيل البن أيب حامت (   / )، الضعفاء للعقيلي (   -6  ص)أحوال الرجال 
، ميزان (  5/4)، سري أعالم النبالء (6/  )، هتذيب الكمال ( 7 / )عدي الكامل البن 

، من تكلم فيهم وهو (79ص)، الرواة الثقات املتكلم فيهم مبا ال يوجب الرد (6  / )االعتدال 
، (4/65)، هتذيب التهذيب (7  ص)، االغتباط (65 ،  4 ص)، جامع التحصيل (49ص)موثق 

، الكواكب النريات (   ص)، تعريف أهل التقديس (6 4ص) ، هدي الساري(7  ص)التقريب 
 (.76 ص)

= 
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 (.46 / )، فتح املغيث (444ص)التقييد واإليضاح : ومن كتب املصطلح

 -أو مثان-، أبو اخلطاب البصري املتوىف سنة َسبع هو ابن ِدَعامة بن قتادة السدوسي: قتادة -4
 .شرة ومئةع

 .روى عن أنس بن مالك، ومطرف بن عبداهلل بن الشخري، واحلسن البصري وغريهم
 .وعنه سعيد بن أيب عروبة، ومعمر بن راشد، وشعبة وغريهم

 . «كان قتادة أحفظ أهل البصرة، ال يسمع شيئًا إال حفظه»: قال اإلمام أمحد
يف احلفظ يف زمانه، ال يتقدمه كبري كان قتادة بارع العلم، نسيج وحده »: وقال ابن أيب حامت

 .«أحد
ثناء األئمة على قتادة كثريٌ جدًا، إال أنه موصوف بكثرة التدليس واإلرسال مشهورٌ بذلك، : أقول

 .«إال أنسًا وعبداهلل بن سرجس مل يلق من أصحاب النيب »: قال أبو حامت
 .«هد النيب مل يذكر أبا الطفيل؛ ألنه كان صبيًا يف ع»: قال ابن أيب حامت
فابن : قيل. «إال عن أنس ما أعلم قتادة روى عن أحد أصحاب النيب »: وقال اإلمام أمحد

 .سرجس؟ فكأنه مل يره مسع
وغريها مجاعة ممن روى  «جامع التحصيل»و«هتذيب الكمال»و «مراسيل ابن أيب حامت»ويف 

 املرتبة الثالثة من مراتب وقد جعله العالئي وابن حجر يف. عنهم ومل يسمع منهم أو مل يدركهم
 .املدلسني، وعليه فال بد يف حديثه من التصريح بالسماع

. كذلك كان يرى القدر، كما ذكر حيىي بن سعيد واإلمام أمحد وابن معني وابن سعد وغريهم
اترك كل من كان رأسًا يف بدعة : إن عبدالرمحن يقول: قلت ليحىي بن سعيد: قال علي بن املديين

إْن »: وذكر قومًا، مث قال حيىي «كيف تصنع بقتادة، وابن أيب رواد، وعمر بن ذر»: قال. ايدعو إليه
 .«َتَرَك هذا الضرب َتَرَك ناسًا كثريًا
وهو حجة باإلمجاع إذا بّين »: حيث قال «السري»يف  -رمحه اهلل-وما أحسن قول الذهيب 

ومع هذا فما توقف أحد يف . العفوالسماع؛ فإنه مدلس معروف بذلك، وكان يرى القدر نسأل اهلل 
صدقه وعدالته وحفظه، ولعل اهلل يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد هبا تعظيم الباري وتنـزيهه، وَبَذل 
وسعه، واهلل حكم عدل لطيف بعباده، وال ُيسأل عما يفعل، مث إن الكبري من أئمة العلم إذا كثر 

ذكاؤه، وعرف صالحه وورعه واتباعه، ُيغفر له صوابه، وعلم حتريه للحق، واتسع علمه، وظهر 
= 
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زللـه، وال نضلله ونطرحه، وننسى حماسنه، نعم وال نقتدي به يف بدعته وخطئه، ونرجو له التوبة من 

 .«ذلك
بصري تابعي ثقة، وكان يقول بشيء من القدر، وكان ال يدعو إليه وال »: وأما العجلي فقال

 .«يتكلم فيه
أخروا عن االحتجاج به بسبب البدعة؛ إما ألنه مل يكن يدعوا إليها، أو فاحلاصل أن األئمة مل يت

 .أن هذه الزلة غمرت يف حبر علمه وفضله وحفظه
 .ثقة ثبت كثري التدليس واإلرسال :خالصة حاله

( 45 ، 57 ،  5 ، 49 ، 9  / )، اجلرح والتعديل (  6 )الثقات للعجلي 
، (64 ،    ، 64 ، 77ص)، جامع التحصيل (7  ص)، املراسيل البن أيب حامت (   /9)و

، الكاشف وحاشيته لسبط ابن العجمي (57 /6)، سري أعالم النبالء (474/  )هتذيب الكمال 
 (. 46ص)، التقريب (45 ص)، تعريف أهل التقديس (6  /4)، هتذيب التهذيب (4  / )

 :احلكم على احلديث
ئشة رضي اهلل عنها، حيث مل يثبت مساعه احلديث هبذا السند ضعيف؛ النقطاعه بني قتادة وعا

، «قيل لعائشة»: منها كما تقدم يف ترمجته، وقد صرح قتادة يف هذا احلديث باالنقطاع، حيث قال
بلغين أن »: ، ويف الطريق اليت ساقها البغوي وابن كثري«بلغين أنه قيل لعائشة»: وعند ابن أيب حامت

 .«عائشة سئلت
الف ملا رواه شريح وعامر الشعيب عن عائشة أنه عليه الصالة ومع هذا فهو أيضًا خم: أقول

 .-كما هو دون تقدمي وتأخري-والسالم كان يتمثل هبذا الشعر 

 :فأما حديث شريح
، ( 46 ح4/56)يف أبواب األدب، باب ما جاء يف إنشاد الشعر  «سننه»فأخرجه الترمذي يف 

عن ( 779ح 647ص) «م والليلةعمل اليو»، والنسائي يف ( 4 ح 4  ص) «الشمائل»ويف 
 .علي بن حجر

 .عن وكيع(  669 ح 5 6/ 4) «مسنده»واإلمام أمحد يف 
 .عن أيب النضر(    6 ح    / 4)ويف 
 .عن حجاج(  645 ح  6/ 4)ويف 

= 
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 . عن حممد بن الصباح( 459ح65 ص) «األدب املفرد»والبخاري يف 

 .مخستهم عن شريك
عن سفيان بن وكيع، عن أيب أسامة، عن ( 54 /9) «حلية األولياء»وأخرجه أبو نعيم يف 

 .مسعر
 أكان رسول اهلل : قلت لعائشة رضي اهلل عنها: كالمها عن املقدام بن شريح، عن أبيه قال

ويأتيك باألخبار من »: كان يتمثل بشيء من شعر عبداهلل بن رواحة: فقالت يتمثل بشيء من الشعر؟
 .«حديث حسن صحيح»: هذا لفظ البخاري واإلمام أمحد وحنوه الباقون، وقال الترمذي «مل تزود

من قبل حفظه، فهو  مجهور احملدثني على تضعيفه( شريك بن عبداهلل النخعي: )يف اإلسناد: أقول
 (.6 )سيئ احلفظ، وستأيت ترمجته مفصلة عند دراسة احلديث رقم 

( سفيان بن وكيع بن اجلراح: )عند أيب نعيم، إال أن يف السند إليه( ِمْسعر بن ِكَدام)لكن تابعه 
هل يتهم : ، وسئل«ال يشتغل به»: ةوقال أبو زرع. «يتكلمون فيه ألشياء لقنوه»: قال البخاري
: ، ويف موضع آخر«ليس بثقة»: وقال النسائي. «لني»: وقال أبو حامت. «نعم»: بالكذب؟ قال

كان شيخاً فاضالً صدوقًا، إال »: وقال ابن حبان. وامتنع أبو داود من التحديث عنه. «ليس بشيء»
به، فيجيب فيما يقرأ عليه، وقيل له بعد  أنه ابتلي بورَّاق سوء، كان يدخل عليه احلديث، وكان يثق

: وقال ابن عدي. «...ذلك يف أشياء منها فلم يرجع، فمن أجل إصراره على ما قيل له استحق الترك
كان صدوقًا، »: «التقريب»ويف . «ضعيف»: وقال الذهيب. «إمنا بالؤه أنه كان يتلقن ما ُلقِّن»

 .«من حديثه، فنصح فلم يقبل فسقط حديثهإال أنه ابتلي بورَّاقه، فأدخل عليه ما ليس 
، ميزان (9 4/ )، الكامل البن عدي (67 / )، اجملروحني (   /4)اجلرح والتعديل : ينظر
، (447/ )، الكاشف (67 /4)، هتذيب التهذيب (66 /  )، هتذيب الكمال (47 / )االعتدال 
 (.46 ص)التقريب 
غريه، ومما يقويه كذلك حديث عامر الشعيب فلعل احلديث بطريقيه يتقوى إىل احلسن ل: أقول

 . اآليت

 :وأما حديث عامر الشعيب
عن ( 776ح647ص) «عمل اليوم والليلة»، والنسائي يف (45 ،   /5)فأخرجه اإلمام أمحد 

 .هشيم، أنا مغرية
= 
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والنسائي (  566 ح46 /6)يف األدب، باب الرخصة من الشعر  «مصنفه»وابن أيب شيبة يف 

 .عن حممد بن احلسن، حدثنا أبو عوانة، عن إبراهيم بن مهاجر( 775) -سابقاملوضع ال-يف 
إذا استراث اخلرب متثل ببيت  كان رسول اهلل : كالمها عن عامر الشعيب، عن عائشة قالت

 .«ويأتيك باألخبار من مل تزود»: طرفة
 :م على هذا احلديث كما يليالكال: أقول
، ثقتان، ، ومغرية وهو ابن مقسم الضيبهشيم وهو ابن بشري الواسطي: اإلسناد األول فيه: أواًل

حا فيه بالتحديث، لكنهما مدلسان، وضعهما ابن حجر يف املرتبة الثالثة، فال يقبل حديثهما إال إذا صر
 . فأما هشيم فقد صرح باإلخبار، وأما مغرية فقد توبع

 (. 64 ص)، تعريف أهل التقديس ( 6/  )هتذيب التهذيب : ينظر يف ترمجة هشيم
 (.66 ص)، تعريف أهل التقديس ( 4 /6 )هتذيب التهذيب : وترمجة مغرية

 :اإلسناد الثاين فيه: ثانيًا
هو ما قاله احلافظ يف  -واهلل أعلم-، خمتلف فيه واألقرب تَّلحممد بن احلسن امللقب بال - 

، الكامل البن عدي (4/66)الضعفاء للعقيلي : ينظر يف ترمجته. «صدوق فيه لني»: «التقريب»
 (.5 64)، التقريب ( 6 /7)، هتذيب التهذيب (65 /5)، ميزان االعتدال ( 9 /5)

 «التقريب»خمتلف فيه، والذي يظهر أنه كما قال ابن حجر يف . إبراهيم بن مهاجر الكويف - 
 (.67 )وستأيت له ترمجة مفصلة عند دراسة احلديث رقم . «صدوق ليِّن احلفظ»(: 64 )

 .فهذا إسناد لني، لكنه يتقوى باإلسناد األول ويعضد أحدمها اآلخر
. «مل يسمع منها»: اختلف يف مساع الشعيب من عائشة؛ فقال ابن معني وأبو حامت واحلاكم: ثالثًا

 .«مسع عائشة»: -بشار عواد: حملققه «هتذيب الكمال»كما يف حاشية -وقال أبو داود 
 .واهلل أعلم. والقول هنا لألكثر: أقول
، هتذيب الكمال، وحاشية (64 ص)، جامع التحصيل (   ص)املراسيل البن أيب حامت : ينظر
 (.6/69)، هتذيب التهذيب (4 /4 )احملقق 

فاحلاصل أن حديث الشعيب عن عائشة ضعيف؛ ألنه مرسل، لكنه يعتضد حبديث شريح عن 
 .عائشة املتقدم
 .واهلل أعلم. أن حديث عائشة بطريقيه حديث حسن على أقل األحوال: واخلالصة

= 
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 : رد على املشركني قوهلم ( )    : يف قوله تعاىل: قول بعضهم: ومنها
وال يلزم من البيت الواحد هذا االسم، فإن الشاعر هو الذي يقصد  ( )    

د عنه بإنشاد البيت الواح (4)فاليلزُمه االسم املنفي  ( )الشعر ويعرف َأَفانينه ويراعي َقَوانينه
 .وحنوه

أنه مل يقصد به الشعر، وإمنا َجرى على لسانه حبكم االتفاق، وقد : قول بعضهم: ومنها
 .(6)وجدنا لذلك َنَظائر يف كتاب اهلل تعاىل

                                 
ن يتمثل هبذا البيت كما هو دون تقدمي وتأخري، وأن كا وهبذا يتبني أن الصحيح أن النيب 

 . واهلل أعلم. هلذا البيت حديث منكر احلديث الذي يشيع يف كتب األدب من قلب النيب 
 (.57)سورة يس، اآلية (   )
 (.6)سورة األنبياء، اآلية (   )
 .وهو أنسب( ب)واملثبت من  «ويعرف أفانينها ويراعي قوانينها»(: أ)و( س)يف األصل و(   )
 .«املنهي»(: ب)يف (  4)
-64  / ) «أعالم احلديث»اختصر املؤلف كالم اخلطايب وقدم الوجه الثالث على الثاين وهو يف (  6)

  5 .) 
  : مثَّل له اخلطايب بقوله تعاىل. وقد وجدنا لذلك نظائر يف كتاب اهلل تعاىل: وقوله
فيه أنه ليس بشعر، وإن اتَّزن الكالم  شكوهو ما ال ُي»: قال[   :سبأ]    

 .«فيه ِبِزنة الشعر
 .أمثلة كثرية من هذا الضرب( 6/664 ) «الفتح»جر يف ق ابن حوسا
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 .( )األخري َأْقومها ( )وكُّل هذه الوجوه َقومية والوجه: قلت

                                 
 .«والوجوه»(: س)يف (   )
وابن القطاع ، (  / ) «املعلم» ، واملازري يف(94 /4) «مشكل اآلثار»واختاره الطحاوي يف (   )

، وابن حجر يف ( 5 - 5 /  )للنووي  «املنهاج»كما يف  «الشايف يف علم القوايف»يف كتابه 
 (. 5 9/5) «الفتح»

، تفسري (7 5/ )املفهم ، (   /5)إكمال املعلم : -غري ما تقدم- وينظر يف حبث هذه املسألة
، فتح (65 /  )الدراري ، الكواكب - املوضع السابق -، املنهاج للنووي ( 6/6 )القرطيب 
 (.45/  )، روح املعاين (77/  )، عمدة القاري (6/664 )الباري 
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ما  ُيَؤيِّدك الُقدُْس اليزال ( )وحُرإن »: حلسان -يف حديث عائشة- ومنه قوله  -4 
 .( )«ورسوله َناَفْحت عن اهلل
جربيل عليه السالم؛ ألنه يأيت إىل أنبياء اهلل مبا فيه احلياة والطهارة، أو ألنه : ُروح الُقدُْس

 .الروح الذي ُطبع على الطهارة
َقوٌس َنُفوح إذا : ، من قوهلم( )واجتهدت يف الذَّبِّ عن َحِرمِيِهَما دافعت: أي وناَفْحت

 .(4)كانت بعيدة الدفع للسهم
أن شعَرك هذا الذي ُتنافح به عن اهلل وعن رسوله ُيْلِهُمك امللك سبيَله خبالف : واملعىن

 .من إلقاء الشيطان إليهم ماَيَتَقوَُّله الشعراء إذا اتبعوا اهلوى وَهاُموا يف كل واد، فإن مادَّة قوِلهم
حيتمل أنه أراد بالكلمتني التأكيد  (5)«فشفى واشتفى»: (6)يف حديثها أيضًا ومنه قوله 

، وحيتمل أنه أراد أنه شفى غريه (9)شفى من الغيظ مبا أمكنه من امليسور من القول واملعسور: أي
                                 

 .«الروح»(: س)يف (   )
 عن عائشة رضي اهلل عنها أن رسول اهلل  :ولفظه( 9 9 ح    / ) «املصابيح»احلديث يف (   )

: يقول حلسان  مسعت رسول اهلل: وقالت .«اهجوا قريشًا فإنه أشد عليهم من رشق النبل»: قال
: يقول مسعت رسول اهلل : وقالت. «إن روح القدس اليزال يؤيدك ما نافحت عن اهلل ورسوله»
 .«شتفىاهجاهم حسان فشفى و»

 : خترجيه
 6 7 /4)أخرجه مسلم يف فضائل الصحابة، باب فضائل حسان بن ثابت رضي اهلل عنه 

 .اللفظ وفيه زيادةهبذا ( 476 ح
 .«حرميها»(: أ)و( س)يف (   )
 (. 5  / )، اجملموع املغيث (  4/ )الصحاح مادة نفح : جمموع هذا التعريف يف(  4)

، فتح الباري (6 5/4)، املفهم (6 9/6)، إكمال املعلم (5 9 / )أعالم احلديث : وينظر
(5/546.) 

 (.س)ليست يف  «أيضا»(  6)
 .يث السابق تابع لههذا جزء من احلد(  5)
 .و كلمة حنوهاأ «واملشعود»(: أ)يف (  9)
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 . ( )نفسه ( )وأشفى

                                 
 .«واشتفى»: (ب)و( س)يف (   )
، املفهم ( 66/ )، غريب احلديث البن اجلوزي مادة شفى (7 9/6)إكمال املعلم : ينظر(   )

: وهو من الشفاء» :وقال( 5 4/ ) ، النهاية البن األثري( 4 /5 )، املنهاج للنووي (6 5/4)
فنقله من شفاء األجسام إىل شفاء . افتعل منه: شفاه اهلل يشفيه، واشتفى: ء من املرض، يقالالرب

 .«القلوب والنفوس
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... ( )ينقل التراب يوم اخلندق كان رسول اهلل : ديث الرباء بن عازبومنه ح -6 
 .( )احلديث

ذكره البخاري من قول . الرجز الذي يف هذا احلديث قاله عبداهلل بن رواحة رضي اهلل عنه

                                 
 .كانت يف شوال من السنة اخلامسة للهجرة على الصحيح غزوة اخلندق(   )

يف حفر اخلندق الذي  للتراب؛ ألنه عليه الصالة والسالم كان يشارك أصحابه ونقل النيب 
 .أشار به سلمان الفارسي رضي اهلل عنه؛ ليحول بني املشركني وبني املدينة

 (. 5 ص)، الفصول (57 / )، زاد املعاد (57 ص)الدرر : ينظر
ينقل التراب يوم اخلندق  كان رسول اهلل : ولفظه( 4 9 ح    / ) «املصابيح»احلديث يف (   )

 :حىت اغرب بطنه ويقول
  والتصدقنا والصلَّينـا    لوال اهلل ما اهتديناواهلل»

 وثبِّت األقدام إن الَقْينا   فَأْنِزَلْن سكينـة علينـا
 «إذا أرادوا فتنة َأَبْينـا   إن اأُلىل قد َبَغوا علينـا

 .«أبينا أبينا»: يرفع هبا صوته

 : خترجيه
 .متفق عليه

وبرقم . خمتصرًا( 5 4 ح 695ص)ندق أخرجه البخاري يف اجلهاد والسري، باب حفر اخل
 .بنحوه( 9 4 )

 .بنحوه( 4 6 ح 4 5ص)ويف باب الرجز يف احلرب ورفع الصوت يف حفر اخلندق 
( 65 4)وبرقم . بلفظه( 64 4ح 445ص)ويف املغازي، باب غزوة اخلندق وهي األحزاب 

 . بنحوه
( 6 55ح  7  ص)[...  4:األعراف]         ويف القدر، باب 

 .بنحوه
 .بنحوه( 5  9ح 4 6 ص)لوال اهلل ما اهتدينا : ويف التمين، باب قول الرجل

 .بنحوه(  46 ح 6 4 / )ومسلم يف اجلهاد والسري، باب غزوة األحزاب وهي اخلندق 
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 . ( )رواحة ( )متثل بكلمات ابن أن النيب : ( )الرباء
: عم سلمة بن األكوع (6)أن بعض الصحابة قال لعامر بن ِسنان األََْكوع: (4)ويف قصة خيرب

 . (9)احلديث... ، فجعل يرجتز ويقول(5)ياعامر أال ُتسِمعنا من ُهَنْيَهاِتك

                                 
 .«الرباء بن عازب»(: س)يف (   )
(. 65 4) «البخاري صحيح»وهو املوافق ملا يف ( ب)و( س)، واملثبت من «أيب»(: أ)يف األصل و(   )

: ، ويقال«أبو حممد»كنيته : ، ويقال«أبا رواحة»: واآلخر صواب أيضًا؛ ألن عبداهلل كان يكىن
 (. 4574)اإلصابة : ينظر .«أبو عمرو»

وقال يف احلديث (. 65 4)ورد يف ختريج البخاري للحديث برقم  «ابن رواحة»تعيني القائل بأنه (   )
  .«داهللوهو يرجتز برجز عب»(:  64 )

، الفصول (5 9/ )السرية احللبية : ينظر. كانت يف آخر حمرم سنة سبع من اهلجرة على رأي اجلمهور(  4)
 (.44 ص)

ميكن ، و«سنان»لقب لـ «األكوع»واملثبت هو األصوب؛ ألن . «بن األكوع»(: ب)و( س)يف (  6)
فهو مشهور  «رعام»يعود على  «بن األكوع»: على أن قوله: (ب)و (س)أن يوجه ما يف 

، اإلصابة (9   )، االستيعاب (    )معرفة الصحابة أليب نعيم : ينظر. «بن األكوععامر »بـ
(44  .) 

 .من كلماتك أو من أراجيزك: واملعىن. فقلب الياء هاًء «َهَناِتك»تصغري  «ُهَنيَّاِتك»أصلها (  5)
 (. 4 /6)، النهاية (6  -4  /4)َهنا الفائق مادة : ينظر

 .متفق عليه من حديث سلمة بن األكوع(  9)
 .يف حديث طويل( 75 4ح 456ص)أخرجه البخاري يف املغازي، باب غزوة خيرب 

يف ( 44 5ح 64  ص)ويف األدب، باب ما جيوز من الشعر والرجز واحلداء وما يكره منه 
 .حديث طويل

ص أخاه ، ومن خ[ 6 :التوبة]    : ويف الدعوات، باب قول اهلل تبارك وتعاىل
 .خمتصرًا(    5ح 46  ص)بالدعاء دون نفسه 

 .خمتصرًا(  547ح 446 ص)ويف الديات، باب إذا قتل نفسه خطًأ فال دية له 
 .يف حديث طويل(  46 ح 9 4 / )ومسلم يف اجلهاد والسري، باب غزوة خيرب 
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 فقاهلا رسول اهلل . األراجيز هو ابن رواحة ( )تلك ( )نا من حديث الرباء أن قائلفتبني ل
 . (4)يف َمْسراهم إىل خيرب ( )يوم اخلندق، وارجتز هبا عامر يف ِحَدائه

 .واهلل أعلم. (6)هبا فقد سبق يف هذا الباب وأما وجه تلفظ النيب 

                                 
 .اءرمست كلمة تشبهها لكن تقدم القاف حرف يشبه النون أو الباء أو الي( س)يف (   )
 .، وقد أحلقت يف هامش األصل(أ)ساقطة من  «أن قائل تلك»(   )
 (.أ)ليست يف  «يف حدائه»(   )
حيتمل أن يكون ابن رواحة وعامر تواردا على ما تواردا منه، (:   9/6) «الفتح»قال ابن حجر يف (  4)

 .يه ابن رواحةبدليل ما وقع لكل منهما مما ليس عند اآلخر، أو استعان عامر ببعض ما سبقه إل
 (.5  ص: )ينظر(  6)
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ألن ميتلئ جوف أحدكم »: ومنه حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه عن النيب  -5 
 . ( )احلديث «...حىت َيِرَيه ( )[َقْيحًا]

 . (4)الدَّاُء َيِريه َوْريًا، وهو أن َيِرَي َجوَفه ( )َوَراُه: يقال
 (6)قالت له َوْريًا إذا َتَنْحَنَحا: قال الشاعر

 .أي دعت عليه بالَوْري
 .غري ذلك (5)وإمنا ميتلئ من الشعر ما كان خاليًا من كتاب اهلل وسنة رسوله، فال يسع

                                 
 .ويف املصادر املخرج منها «املصابيح»ما بني معقوفتني ساقط من مجيع النسخ، وهو مثبت يف (   )
ألن ميتلئ جوف رجل قيحًا حىت َيِرَيه خرٌي »: ولفظه( 6 9 ح 4  / ) «املصابيح»احلديث يف (   )

 .«تلئ شعرًامن أن مي

 : خترجيه
 .متفق عليه

أخرجه البخاري يف األدب، باب ما يكره أن يكون الغالب على اإلنسان الشعر حىت يصده عن 
 (.66 5ح 66  ص)ذكر اهلل والعلم والقرآن 
 (.69  ح 957 /4)ومسلم يف الشعر 

  .وهو الصواب( س)واملثبت من  «راه وراه»(: ب)، ويف «راه»(: أ)يف األصل و(   )
(:   4/44)ورى مادة يف ترتيب اللسان  جاء (الرَّْمي)مثال  (الوْري)وهو من . أي يأكله ويفسده(  4)

 .«قرح شديد ُيقاء منه القيح والدم: الَوْري: قيح يكون يف اجلوف، وقيل: الَوْري»
غريب ، (  / )غريب احلديث أليب عبيد ، (66 /4)العني، باب اللفيف من الراء : وينظر
، (66 /6)، النهاية (4  / )، الفائق (  6 /5)ورى الصحاح مادة ، (964/ ) للحريب احلديث

  (.6/654 )فتح الباري 
 قالت له َوْريًا إذا َتنْحَنح     َزْوج ِلَوْركاء ِضناٍك َبْلَدح   : صدره(  6)

 ليته ُيسقى على الذَُّرْحَرحيا 
 (.57-54/ ) برواية وشرح األصمعي «ديوان العجاج»وقد ورد من إنشاد األصمعي كما يف 

 .«يسعه»: (ب)و( س)يف (  5)
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بينا : وهذا احلديث رواه مسلم يف بعض طرقه عن أيب سعيد اخلدري، ويف روايته أنه قال
خذوا »: إذ عرض شاعر ينشد، فقال رسول اهلل  ( )ْرجبالَع حنن نسري مع رسول اهلل 
 .( )مث ذكر بقية احلديث «...الشيطان أمسكوا الشيطان

                                 
بينها »: قرية على طريق مكة من املدينة، قال ياقوت: بفتح العني املهملة وسكون الراء وآخره جيم(   )

واد فحل من : العرج»: وقال البالدي. كياًل( 66 )أي حوايل  «اًلوبني املدينة مثانية وسبعون مي
(    )أودية احلجاز التهامية، كان يطؤه طريق احلجاج من مكة إىل املدينة، جنوب املدينة على 

 . «كياًل
، خالصة ( 6 ص)، املغامن املطابة (4/74)، معجم البلدان (6 7/ )معجم ما استعجم : ينظر
 (. 6 ص)م املعامل اجلغرافية للبالدي ، معج(595/ )الوفاء 

 (.67  ح 957 /4)يف الشعر  «صحيح مسلم»احلديث يف (   )
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 :ومن الحسان

ترموهنم به َنْضح  ( )لكأمنا»: رضي اهلل عنهيف حديث كعب بن مالك  قوله  -9 
 .( )«( )النبل

                                 
  .«املصابيح»وهو املوافق ملا يف ( ب)و( س)، واملثبت من «كأمنا»(: أ)يف األصل و(   )
، ( 7 / )نبل املصباح املنري مادة  .هي السهام العربية، وهي مؤنثة وال واحد هلا من لفظها: النبل(   )

 (.54 ص)خمتار الصحاح 
أنه قال للنيب  عن كعب بن مالك رضي اهلل عنه: ولفظه(   9 ح 4  / ) «املصابيح»احلديث يف (   )

، والذي نفسي إن املؤمن جياهد بسيفه ولسانه» إن اهلل قد أنزل يف الشعر ما أنزل، فقال النيب : 
 .«بيده لكأمنا ترموهنم به نضح النبل

 : خترجيه
 :ومن طريقه( 6666 ح  5 /  )يف اجلامع  «مصنفه»أخرجه عبدالرزاق يف 

يف  «اإلحسان»يف  كما «صحيحه»، وابن حبان يف (49 /5) «مسنده»اإلمام أمحد يف 
 7/96 ) «الكبري»اين يف ، والطرب(6945ح 6 /  )احلظر واإلباحة، باب الشعر والسجع 

، والبغوي يف (7  /6 ) يف الشهادات، باب شهادة الشعراء «سننه»، والبيهقي يف ( 6 ح
 (.467 ح 94 /  )يف االستئذان، باب الشعر والرجز  «ةشرح السن»

 .أخربنا معمر، عن الزهري، عن عبدالرمحن بن كعب بن مالك، عن أبيه، هبذا اللفظ
 6/  )يف السري، باب فرض اجلهاد  «اإلحسان»كما يف  «حيحهص»وأخرجه ابن حبان يف 

 .أخربنا أبو يعلى، حدثنا أمحد بن عيسى املصري( 4969ح
، ثنا أمحد ملصرياحدثنا إمساعيل بن احلسن اخلفاف (  6 ح 7/95 ) «الكبري»والطرباين يف 

 .بن صاحل
الكندي، نا  أنا عبدالرمحن بن عمر( 649 ح 6  / ) «الشهاب مسند»والقضاعي يف 

 .يعقوب ابن املبارك، نا عبداهلل بن يوسف املقري، نا أبو الطاهر بن السرح
 .ثالثتهم عن ابن وهب، أخربين يونس، عن ابن شهاب، به، بنحوه

= 
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 : دراسة سند عبدالرزاق

ثالث ومخسني مات سنة . نزيل اليمن األزدي موالهم، أبو عروة البصري بن راشدمعمر  - 
 . قبلها أو بعدها بقليل :وقيلومئة، 

 . أشعث بن عبداهلل بن جابر، ومهام بن منبه وغريهمالزهري، وروى عن 
 . وعنه عبدالرزاق، وشعبة وغريمها

متفق على توثيقه وإمامته، لكنه منتقد يف حديثه عن األعمش، وثابت، وهشام بن عروة، وعاصم 
 .هذا ماذكره ابن معني وغريه. النجود، وكذا ماحدث به بالبصرةبن أيب ا

إال أن يف روايته عن ثابت واألعمش وهشام بن عروة شيئًا، ، ثقة ثبت فاضل»: «التقريب»ويف 
 .«وكذا فيما حدث به بالبصرة

سقطت مين »: لعله كان يعتمد على حفظه فيقع عليه الوهم، فقد ُروَي عنه أنه قال: أقول
 .«ألعمش، فإمنا أتذكر حديثه وأحدث من حفظيصحيفة ا

ومع كون معمر ثقًة ثبتًا، فله أوهام، السيما ملا قدم البصرة لزيارة »: «السري»قال الذهيب يف 
يعين ابن ]أمه، فإنه مل يكن معه كتبه، فحدث من حفظه، فوقع للبصريني عنه أغاليط، وحديث هشام 

 .«عنه من كتبهوعبدالرزاق عنه أصح؛ ألهنم أخذوا [ يوسف
، هتذيب (66 /4)، اجلرح والتعديل (94 /9)، التاريخ الكبري (954 )طبقات ابن سعد 

، (76 / )، تذكرة احلفاظ (4544)، ميزان االعتدال (9/6)، سري أعالم النبالء (64 5)الكمال 
 (.5467)، التقريب (4  /6 )، هتذيب التهذيب (6659)الكاشف 

، أبوبكر القرشي فقيه عبيداهلل بن عبداهلل بن شهاب الزهري حممد بن مسلم بن: الزهري -2
 (.   ص)تقدمت ترمجته . حافظ متفق على جاللته وإتقانه، وكان يرسل

مات يف خالفة . ، أبو اخلطاب املدينسلميبن مالك األنصاري العبدالرمحن بن كعب  -3
 .سليمان بن عبدامللك

 .روى عن أبيه كعب بن مالك، وجابر بن عبداهلل، وأيب قتادة األنصاري رضي اهلل عنهم وغريهم
 .وعنه الزهري، وابناه عبداهلل وكعب وغريهم

 . «قةكان ث»: قال ابن سعد
 . «مدين تابعي ثقة»: وقال العجلي
 .«ثقة مكثر»: وقال الذهيب

= 



 235 الميسر في شرح المصابيح

استعري من نضح . ( )اْنَضح عنا اخليل أي ارمهم: يقال. أي رميتهم به: ( )بالنبل َنَضْحتهم
 .(4)أن اهلجاء يقع منهم موقع النبل: ، واملعىن( )نضحهم بالنبل ورشهم به: املاء ورشه، يقال

                                 
 .«ثقة من كبار التابعني»: «التقريب»ويف 

 .وروى له اجلماعة
، ( 45/ )، التعديل والتجريح للباجي (696 )، الثقات للعجلي (67 /6)طبقات ابن سعد 

 (.47 ص)، التقريب (   /5)، هتذيب التهذيب ( 54/ )الكاشف 

 : م على احلديثاحلك
 .واهلل أعلم. احلديث هبذا السند صحيح

 .«نضحته بالنبل»(: ب)ويف  «نضحة النبل»(: س)يف (   )
، ( 9/446)، ترتيب اللسان (6/56)نضح مادة  ة، النهاي(476/ )غريب احلديث للحريب : ينظر(   )

 .(49 / )القاموس 
 (.ب)ليست يف  «به»(   )
، مرقاة املفاتيح (64  /6 )، شرح املشكاة للطيـيب (ب/6  ل)يضاوي شرح املصابيح للب: ينظر(  4)

(4/649 .) 
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شعبتان من  ( )احلياء والِعّي»: ومنه حديث أيب أمامة رضي اهلل عنه عن النيب  -4 
 .( )«اإلميان

                                 
، وَعِيَي «َفْعل»ضد البيان وقد َعيَّ يف منطقه فهو َعيٌّ على وزن : بكسر العني املهملة وتشديد التحتية(   )

 . «َفِعيل»فهو َعِييٌّ على  «ىَرِضي َيْرَض»َيْعيا بوزن 
  (.76 ص)عيي ، خمتار الصحاح مادة ( 9 / )ن العني العني، باب اللفيف م: ينظر

واملراد به يف هذا املقام هو السكوت عما فيه إمث »: (4/644) «قاة املفاتيحمر»قال القاري يف 
  (.64  /6 )شرح املشكاة للطيـيب : وينظر. «من النثر والشعر ال ما يكون للخلل يف اللسان

احلياء والِعّي شعبتان من اإلميان، »: ولفظه(   9 ح 6  -4  / ) «صابيحامل»احلديث يف (   )
 .«والَبذاء والبيان شعبتان من النفاق

 :خترجيه
، واملروزي يف (4 6 ح 7  /5)أخرجه الترمذي يف الرب والصلة، باب ما جاء يف العّي 

 .بن منيع أمحدعن ( 445ح 9 4/ ) «تعظيم قدر الصالة»
 .الدوريمد حمعن العباس بن ( 96 ح 46 / ) «خالقألمكارم ا»واخلرائطي يف 
عن أيب العباس حممد بن يعقوب، ثنا أبو جعفر حممد ( 4/ )يف اإلميان  «كراملستد»واحلاكم يف 

 .ابن عبيداهلل بن أيب داود املنادي
 .ثالثتهم عن يزيد بن هارون

 .عن حسني بن حممد وغريه( 57 /6)واإلمام أمحد 
 .عن علي بن اجلعد( 6  ) «الصمت»، ويف (94) «خالقألمكارم ا»وابن أيب الدنيا يف 

، عن أيب احلسن أمحد بن حممد بن سلمة العنـزي(  6/ )يف اإلميان  «املستدرك»واحلاكم يف 
 .ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا سعيد بن أيب مرمي املصري

، هبذا مجيعهم عن أيب غسان حممد بن مطرف، عن حسان بن عطية، عن أيب أمامة رضي اهلل عنه
حديث حسن »: وقال الترمذي. فاقتصر على جزئه الثاين «الصمت»اللفظ، سوى ابن أيب الدنيا يف 

صحيح على شرط »: وقال احلاكم .«غريب، إمنا نعرفه من حديث أيب غسان حممد بن مطرف
 .ووافقه الذهيب «الشيخني ومل خيرجاه وقد احتجا برواته عن آخرهم

= 
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 : دراسة سند الترمذي

 .وفاته سنة أربع وأربعني ومئتني. بن عبدالرمحن، أبو جعفر البغوي األصمبن َمِنْيع  أمحد - 
 .روى عن يزيد بن هارون، وإمساعيل بن علية، وهشيم بن بشري وغريهم

 . وعنه مسلم، وأبو داود، والترمذي وغريهم
 . «ثقة حافظ»: رقال ابن حج

 .وروى له اجلماعة
، سري أعالم النبالء (476/ )، هتذيب الكمال (   / )التعديل والتجريح للباجي 

 (.46ص)، التقريب ( 44/  )
 .(ه65 )مات سنة . موالهم، أبو خالد الواسطي بن زاذان السلمي يزيد بن هارون -2

 . سفيان الثوري، وشيبان بن عبدالرمحن وغريهميب غسان حممد بن مطرف، وأ روى عن
 . همحممد بن الصباح البزاز وغريأمحد بن منيع، ووعنه اإلمام أمحد، و

 .«كان حافظًا متقنًا للحديث»: قال أمحد
 .«هما رأيت رجاًل قط أحفظ من»: وعن ابن املديين
 .«ثقة ثبت يف احلديث»: وقال العجلي

 . «ثقة إمام صدوق يف احلديث ال ُيسأل عن مثله»: و حامتوقال أب
 . «هما رأيت أتقن حفظًا من»: وقال أبو بكر بن أيب شيبة

 .«ثقة متقن عابد»: «التقريب»يف و
 (.9947)، التقريب (   /  )، هتذيب التهذيب ( 965)هتذيب الكمال 

قال . بن داود بن ُمَطرِّف بن عبداهلل بن سارية الليثي، املدين حممد بن ُمَطرِّف: أبو غسان -3
 .«ما ظفرت له بوفاة وكأنه تويف سنة بضع وستني ومئة»: الذهيب

 .د بن املنكدر وغريهمروى عن حسان بن عطية، وزيد بن أسلم، وحمم
 .وعنه يزيد بن هارون، وحسني بن حممد املرُّوذي، وسعيد بن أيب مرمي وغريهم
 .«ثقة»: قال اإلمام أمحد وابن معني وأبو حامت واجلوزجاين ويعقوب بن شيبة وغريهم

 . «التقريب»وكذلك قال احلافظ يف 
 .وروى له اجلماعة

= 
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، تذكرة (5/496 )، هتذيب الكمال (466/ )ين ، اجلمع البن القيسرا(576 )الكىن ملسلم 

 (.669ص)، تقريب التهذيب (76 /9)، سري أعالم النبالء ( 4 / )احلفاظ 
بقي إىل »: قال الذهيب. ، موالهم، أبوبكر الشامي، الدمشقيامُلحاريب حسان بن عطية -4

 .«حدود سنة ثالثني ومئة
 .مامة الباهلي، وخالد بن معدان، وسعيد بن املسيب وغريهمروى عن أيب أ

 .وعنه أبو غسان حممد بن مطرف، واألوزاعي، وعبدالرمحن بن ثابت بن ثوبان وغريهم
 . «كان قدريًا»: وعن ابن معني. «ثقة»: قال اإلمام أمحد وابن معني والعجلي

 .«ريًا وكان يغربمن أفاضل أهل زمان ثقة وإتقانًا وفضاًل وخ»: وقال ابن حبان
 .«كان من أفضل أهل زمانه»: ونقل ابن حجر عن البخاري قوله

 .«ما بقي من القدرية إال كبشان أحدمها حسان بن عطية»: وقال يونس بن سيف
ما أغرَّ سعيدًا باهلل، ما »: فبلغ ذلك األوزاعي فقال. «هو قدري»: وقال سعيد بن عبدالعزيز

 . «أعمل منه أدركت أحدًا أشد اجتهادًا، وال
وذكره اجلوزجاين مع قوم اهتموا بالقدر، ومع ذلك احتمل الناس حديثهم ملا عرفوا من اجتهادهم 

 .يف الدين وصدق ألسنتهم وأمانتهم يف احلديث
 .«لعله رجع وتاب»: وقال الذهيب

. «ما رأيت أحدًا أكثر عماًل منه يف اخلري»: وقد أثىن عليه األوزاعي كثريًا، ومن ذلك قوله
 .«كان يتنحى إذا صلى العصر يف ناحية املسجد فيذكر اهلل حىت تغيب الشمس»: وقال

 .«قد اهتم بالقدر فيما قيل، من ثقات التابعني ومشاهريهم»: «امليزان»وقال الذهيب يف 
 .«ثقة عابد نبيل، لكنه قدري»: «الكاشف»ويف 

 .«ثقة فقيه عابد»: وقال احلافظ
ه بالقدر فال يضر حديثه، إذ احتمله األئمة كما قال اجلوزجاين أنه ثقة، وأما رمي: واحلاصل

 .واهلل أعلم. وأخرجوا له يف الصحيح
، مشاهري (5  / )، اجلرح والتعديل (46 )، ترتيب ثقات العجلي (65 )أحوال الرجال 

، جامع التحصيل (74  )، هتذيب الكمال (   /5)، ثقات ابن حبان (  4 )علماء األمصار 
، هتذيب (664 )، الكاشف (  4 )، ميزان االعتدال (6/455)ري أعالم النبالء ، س(   )

 (.64  )، التقريب (7  / )التهذيب 
= 
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حياًء من  ( )ن على احلياء فيترك امَلَقاِبحأن املؤمن حيمله اإلميا -واهلل أعلم-أرى معىن ذلك 
من عْثرة اللِّسان وَتِبَعة القول، فهما شعبتان من  ( )االْجتراء على الكالم َشَفقًا ( )اهلل، ومينعه من
 .(4)شعب اإلميان

                                 
 : احلكم على احلديث

وتصحيح احلاكم له على . «حسن غريب»: وتقدم قول الترمذي. احلديث هبذا السند صحيح
  .واهلل أعلم. شرط الشيخني وموافقة الذهيب للحاكم

  .«ما ُيستقبح من األخالق :امَلَقاِبح»(: 667 /5)قبح مادة  «ترتيب اللسان» جاء يف(   )
 .«عن»: (ب)و (س)يف (   )
الشََّفق والشََّفَقة؛ االسم من »(:  7  /4) شفقمادة  «اللسانترتيب »جاء يف . أي خوفًا(   )

 . «اإلشفاق
 (.55 /6)، التعليق الصبيح (ب/6  ل)شرح املصابيح للبيضاوي : ينظر(  4)

هو الفحش يف الكالم، : قلة الكالم، والبذاء: الِعّي»: وقال الترمذي عقب خترجيه للحديث
هو كثرة الكالم، مثل هؤالء اخلطباء الذين خيطبون فيسعون يف الكالم ويتفصحون فيه من : والبيان

 .«مدح الناس فيما اليرضي اهلل
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من  ( )إن»: أنه قال ه عن رسول اهلل ومنه حديث أيب ثعلبة اخلشين رضي اهلل عن -7 
 .( )احلديث «...أحبكم إيل

                                 
 .ومصادر التخريج «املصابيح»وهي مثبتة يف  بقية النسخ،ليست يف األصل، وأثبتها من  «إن»(   )
مين يوم القيامة إن أحبكم إيل وأقربكم »: ولفظه(   9 ح 6  / ) «املصابيح»احلديث يف (   )

رثارون، املتشدقون، الث: ، وإن أبغضكم إيل وأبعدكم مين أساِوئكم أخالقًاأحاسنكم أخالقًا
 «املتفيهقون

 : خترجيه
 6  ص) «التواضع واخلمول»، وابن أيب الدنيا يف ( 994 ح 97 /7 )أخرجه اإلمام أمحد 

يف الشهادات، باب بيان مكارم  «سننه»، والبيهقي يف (44 /6) «احللية»، وأبو نعيم يف (99 ح
 «شرح السنة»والبغوي يف  ،(4757ح 66 /4) «شعب اإلميان»، ويف ( 7 /6 ... )األخالق

 .عن يزيد بن هارون( 76  ح 55 /  )يف االسئذان، باب ذم البيان والتنطع 
 .عن حممد بن أيب عدي(   99 ح 59 /7 )واإلمام أمحد 

    /6)ذكر يف حسن اخللق وكراهية الفحش ما يف األدب، باب  «مصنفه»وابن أيب شيبة يف 
 .عن حفص بن غياث(    6 ح

 . عن أيب معاوية( 66  ح  67/ ) «لزهدا»وهناد يف 
من طريق أيب (  46ح  4 / ) «بغية الباحث»كما يف  «مسنده»واحلارث بن أيب أسامة يف 

 [.الرازي]جعفر 
، ( 5ح  4ص) «مساؤي األخالق»، ويف (7 ح   / ) «مكارم األخالق»واخلرائطي يف 

 .عاصمعلي بن  طريق من( 9747ح 4  /5) «ميانشعب اإل»والبيهقي يف 
    / )يف الرب واإلحسان، باب حسن اخللق  «اإلحسان»كما يف  «صحيحه»وابن حبان يف 

 .من طريق محاد بن سلمة(  44ح
 .من طريق عمر بن علي املقدمي( 6669ح 54 /  )ويف احلظر واإلباحة 

، (476 ح 9  /4) «مسند الشاميني»، ويف (644ح    /  ) «الكبري»والطرباين يف 
 .من طريق وهيب بن خالد( 4757ح 66 /4) «شعب اإلميان» يفبيهقي لوا

 [.داهلل الواسطيبن عب]من طريق خالد  -املوضع السابق- «مسند الشاميني»والطرباين يف 
 .عشرهتم عن داود بن أيب هند، عن مكحول، عن أيب ثعلبة اخلشين

= 
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 : دراسة سند اإلمام أمحد عن يزيد بن هارون

 (.4  ص)تقدمت ترمجته . ثقة متقن عابد: يزيد بن هارون - 
َطْهمان القشريي موالهم، : دينار بن ُعذاِفر ويقال: واسم أيب هند: داود بن أيب هند -2

إحدى وأربعني : ني، وقيلأربع: مات سنة تسع وثالثني وقيل. أبو حممد البصري: أبوبكر، ويقال
 .ومئة

 .روى عن مكحول الشامي، وسعيد بن املسيب، وعامر الشعيب وغريهم
 .وعنه يزيد بن هارون، ومحاد بن سلمة، وحممد بن أيب عدي وغريهم

 .«مثل داود ُيسأل عنه؟»: وسئل عنه مرة أخرى فقال. «ثقة ثقة»: قال اإلمام أمحد
 .«ثقة ثبت»: وقال يعقوب بن شيبة

 . «ثقة»: ال ابن معني وأبو حامت والنسائي والعجلي وغريهموق
 .«كان حافظًا صوامًا دهره قانتًا هلل»: «الكاشف»ويف 

 .«حجة، ما أدري ِلم مل خيرج له البخاري»: قال الذهيب. وروى له اجلماعة إال البخاري
، ثقات ابن ( 44 )، اجلرح والتعديل (4 4)، ترتيب ثقات العجلي (646)العلل لإلمام أمحد 

، (5 5 )، ميزان االعتدال (976 )، هتذيب الكمال (5  )، ثقات ابن شاهني (94 /5)حبان 
 (.9 4 )، التقريب (99 / )، هتذيب التهذيب (455 )الكاشف 
 .وفاته سنة بضع عشرة ومئة. ، أبوعبداهللمكحول الشامي -3

 .يب، وسليمان بن يسار، وعكرمة موىل ابن عباس وغريهمروى عن سعيد بن املس
 .وعنه داود بن أيب هند، وأسامة بن زيد الليثي، ومحيد الطويل وغريهم

 .«مكحول إمام أهل الشام»: قال حممد بن عمار املوصلي
 .وحنوه قال سعيد بن عبدالعزيز. «ما أعلم بالشام أفقه من مكحول»: وقال أبو حامت
 .«ابعي ثقةت»: وقال العجلي

 .وأثىن عليه مجاعة من األئمة، إال أنه كان يرسل كثريًا
 .وعن مجاعة من الصحابة مث ذكر إرساله عن النيب . «كثري اإلرسال جدًا»: قال العالئي

ما »: ؟ فقال هل مسع مكحول من أحدٍ من أصحاب النيب : سألت أبا مسهر: وقال أبو حامت
 .واثله؟ فأنكره :قلت. «صح عندنا إال أنس بن مالك

= 
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إنه مل : مسع من واثله بن األسقع وأنس بن مالك وأيب هند الداري، ويقال»: وقال الترمذي

 .«إال من هؤالء الثالثة يسمع من أحد من أصحاب النيب 
 .«أنه مل يسمع من هؤالء الثالثة»: عن البخاري «التهذيب»ونقل احلافظ يف 

إال عددًا قلياًل منهم تنوزع يف روايته عنهم هل مسع أن روايته عن الصحابة مرسلة، : واحلاصل
 منهم أم ال ؟

 .«رمبا دلس»: قال ابن حبان. ومع هذا أيضًا فقد ذكره العلماء بالتدليس
وعليه فال يقبل من حديثه . وصنفه ابن حجر يف املرتبة الثالثة. «صاحب تدليس»: وقال الذهيب

 .إال ما صرح فيه بالسماع
 .امه بالقدر، إال أنه مل يصح أو رجع عنهبقي يف ترمجته إهت

وقف رجاء بن حيوة على مكحول وأنا : روى اإلمام أمحد بسنده عن إبراهيم بن أيب عبلة قال
ال واهلل أصلحك اهلل، ماذاك »: يا مكحول بلغين أنك تكلمت يف شيء من القدر، فقال: معه، فقال

 .أو حنو ذلك «من شأين وال قويل
يبلغنا أن أحدًا من التابعني تكلم يف القدر إال هذين الرجلني؛ احلسن  مل»: وقال األوزاعي

 .«ومكحول، فكشفنا عن ذلك فإذا هو باطل
 .«يعين رجعا عن ذلك»: -معقبًا-قال الذهيب 

 .«كان قدريًا مث رجع»: وقال ابن معني
 .ثقة فقيه يرسل كثريًا ويدلس: خالصة حاله

، ترتيب ثقات العجلي (69 / )ألوسط للبخاري ، التاريخ ا(49 6)العلل لإلمام أمحد 
، (57 )، املراسيل البن أيب حامت (459 )، اجلرح والتعديل (75 /9)، جامع الترمذي (944 )

، ميزان (66 /6)، سري أعالم النبالء (54 5)، هتذيب الكمال (46 ، 6  ص)جامع التحصيل 
، تعريف أهل (64 /6 )التهذيب  ، هتذيب(46)، التبيني ألمساء املدلسني (4965)االعتدال 
 (.64 )التقديس 

 : احلكم على احلديث
احلديث هبا السند منقطع بني مكحول وأيب ثعلبة اخلشين، حيث مل يثبت مساعه منه، ولذا حكم 

 . عليه العلماء باالنقطاع
= 
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كحول وأيب رواته ثقات لكنه منقطع بني م»(: 44 / ) «فاظتذكرة احل»قال الذهيب يف 

 .«ثعلبة
فيه انقطاع، »(: 6 6 /6) «ختريج أحاديث إحياء علوم الدين»وقال العراقي كما يف 

 .«مكحول مل يسمع من أيب ثعلبة
 :وللحديث شواهد يعتضد هبا، منها: أقول
أال املتشدقون، رثارون هم الثَّ»: فقال «؟أال أنبئكم بشراركم»: مرفوعًاحديث أيب هريرة  - 

 .«أحاسنكم أخالقًا أنبئكم خبياركم؟
 .عن حيىي بن إسحاق(   44ح 4 4/4 )أخرجه اإلمام أمحد 

من طريق يزيد بن ( 64  ح 94 ص) يف باب فضول الكالم «األدب املفرد»والبخاري يف 
 .هارون

    /5) «عب اإلميانش»، والبيهقي يف (54 /4)و( 47/ ) «ملاالك»وابن عدي يف 
من طريق ( 49 /4 ) «سريال»، والذهيب يف (4/46) «هتذيب الكمال»يف ، واملزي (9749ح

 .شيبان ابن فروخ
، ويف (74 /6 .. ).يف الشهادات، باب بيان مكارم األخالق «سننه الكربى»والبيهقي يف 

  .من طريق أيب نعيم الفضل بن دكني( 4796ح  6 /4) «شعب اإلميان»
وهذا لفظ أمحد . تهم عن الرباء بن عبداهلل بن يزيد، عن عبداهلل بن شقيق، عن أيب هريرةأربع

 «ونقاملتفيه»: وعند الباقني .«املتفيهقون»: والباقون بنحوه، وزاد البخاري والبيهقي عن أيب نعيم
 .«املتشدقون»: بدل

. ، ورمبا نسب إىل جده، ضعيفالرباء بن عبداهلل بن يزيد الغنوي أبو يزيد: هذا اإلسناد فيه: أقول
، هتذيب التهذيب (74 / )، اجملروحني ( 46/ )، اجلرح والتعديل (99)ضعفاء النسائي : ينظر
 (.547)، تقريب التهذيب ( 9 / )

 إن من أحبكم إيل وأقربكم مين جملسًا يوم القيامة»: بن عبداهلل مرفوعًا حديث جابر -2
أحاسنكم أخالقًا، وإن أبغضكم إيل، وأبعدكم مين جملسًا يوم القيامة الثرثارون واملتشدقون 

: يارسول اهلل، قد علمنا الثرثارون واملتشدقون، فما املتفيهقون؟ قال: قالوا «واملتفيهقون
 .«املتكربون»

 :وهذا احلديث رواه حممد بن املنكدر واختلف عليه
= 
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 .واه عبدربه بن سعيد عنه موصواًل، ورواه هشام بن عروة عنه مرساًلفر
 عبد ربه بن سعيد، عن حممد بن املنكدر، عن جابر، أن رسول اهلل )رواية الوصل : أواًل

 :(.قال
عن أمحد ( 7 6 ح    /5)أخرجه الترمذي يف الرب والصلة، باب ما جاء يف معايل األخالق 

 .يابن احلسن بن خراش البغداد
، (6 ح 4 / ) «مكارم األخالق»، واخلرائطي يف (4 ص) «ذم الثقالء»وابن امَلْرُزبان يف 

 .عن َعّباد بن الوليد(  5ح  4ص) «مساوئ األخالق»ويف 
 .حيىي بن حممد بن السكن من طريق(  4/5) «تاريخ بغداد»واخلطيب يف 

 .د ربه بن سعيد، بهثالثتهم عن َحبَّان بن هالل، حدثنا مبارك بن فضالة، حدثين عب
 . «حسن غريب من هذا الوجه»: وقال الترمذي

 :(قال هشام بن عروة، عن حممد بن املنكدر، أن رسول اهلل ) رواية اإلرسال: ثانيًا
حدثنا ابن مجيل أخربنا (    ح 59 ص) «التواضع واخلمول»أخرجه ابن أيب الدنيا يف 
 .به، عبداهلل، أخربنا هشام بن عروة

 .(خمطوط - /4/94) «العلل»ام بن سعيد كما ذكر الدارقطين يف وتابعه هش

 : النظر يف اخلالف
 .«املرسل أشبه بالصواب»: «العلل»قال الدارقطين يف املوضع السابق من 

وستأيت ترمجة . أوثق من عبد ربه بن سعيد فإن هشام بن عروة -إن شاء اهلل-وهو كذلك : أقول
 (. 5)هشام عند دراسة احلديث رقم 

، ( 6/44)، سري أعالم النبالء ( 5/4)اجلرح والتعديل : وينظر يف ترمجة عبد ربه بن سعيد
 (.945 )، التقريب (6  /5)هتذيب التهذيب 
ذكره ابن . هشام بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي: هشام بن سعيد، لعله: وقد تابعه

 .«ذكره البخاري ومل يذكر فيه جرحًا»: التابعني، وقال ابن حجر يف طبقة «الثقات»حبان يف 
، (6/666)، ثقات ابن حبان ( 7/5)، اجلرح والتعديل (75 /4)التاريخ الكبري : ينظر

 (.    )، تعجيل املنفعة (7 5 )، ذيل الكاشف (749)اإلكمال للحسيين 

 :خالف آخر
= 



 245 الميسر في شرح المصابيح

                                 
 .اختلف على مبارك بن فضالة يف إثبات عبد ربه بن سعيد

 .باإلثبات -كما تقدم-فرواه َحبَّان بن هالل، عن مبارك 
 .عبدربه بن سعيد: فلم يذكر. ورواه غريه عن مبارك، عن حممد بن املنكدر

وروى بعضهم هذا »: خترجيه للحديث مل أقف على هذه الرواية، لكن قال الترمذي عقب: أقول
عن عبد : ، ومل يذكر فيهاحلديث عن املبارك بن فضالة، عن حممد بن املنكدر، عن جابر، عن النيب 

 .«ربه بن سعيد، وهذا أصح
يف  «هتذيب التهذيب» احلافظ يف لقا»(:  6 /5) «حتفة األحوذي»وقال املباركفوري يف 

فالظاهر أن مبارك . انتهى. بن سعيد وغريمهااملنكدر، وعبد ربه  روى عن ابن: ترمجة مبارك بن فضالة
بن فضالة روى هذا احلديث أواًل عن ابن املنكدر بواسطة عبد ربه بن سعيد، مث لقيه فرواه عنه بغري 

 .واهلل أعلم. انتهى كالم املباركفوري «واسطة
، وإن أحاسنكم أخالقًا إن أحبكم إيلَّ يوم القيامة»: مرفوعًا حديث عبداهلل بن مسعود -3

 .«املتشدقون املتفيهقون مةاأبغضكم إيلٍّّ يوم القي
حدثنا أمحد بن زهري التستري، ثنا عباد ( 4 64 ح 76 /6 ) «الكبري»أخرجه الطرباين يف 

، عن أيب وائل، عن [بن هبدلة]عاصم اين، عن لرمابن الوليد العنربي، ثنا حبان بن هالل، ثنا صدقة 
 .«املتكربون»: ما املتفيهقون؟ قال: قلت البن هبدلة: ويف آخره. عبداهلل بن مسعود

وعزاه للطرباين والبزار بلفظ آخر مث ( 559  ح 4/49) «دجممع الزوائ»وذكره اهليثمي يف 
عبداهلل الرمادي، ومل : الطرباين ، وهو ضعيف، ويف إسنادصدقة بن موسى: ويف إسناد البزار»: قال

 .«أعرفه
 .لكن ليس فيه موطن الشاهد(   9 ح 6  /6) «مسند البزار»احلديث يف : أقول

: قال ابن معني ففيه صدقة الرُّمَّاين، وهو صدقة بن هرمز أبو حممد: وأما إسناد الطرباين
، تكملة اإلكمال (  4/4)، اجلرح والتعديل (75 ، 74 /4)اريخ الكبري الت: ينظر. «ضعيف»

 (.57 4)، لسان امليزان (445 ، 447 )، ميزان االعتدال ( 94/ )البن نقطة 
املوطؤون أكنافًا، وإن شراركم  خالقًاأخياركم أحاسنكم »: مرفوعًا حديث ابن عباس -4
 .«ن املتفيهقون املتشدقونالثرثارو

= 
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 .( )وهو مجع َأْحَسن ( )«أخالقًا َأحاِسنكم»: يف بعض طرق هذا احلديث

                                 
 4  /5) «شعب اإلميان»، ومن طريقه البيهقي يف (7  / ) «لكاملا»أخرجه ابن عدي يف 

عبدامللك ]القطان، ثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري، ثنا أبو عامر  سني بن عبداهللثنا احل( 9744ح
 .عباس عن عكرمة، عن ابن[ بن َوْهرام]، عن سلمة [بن صاحل]، عن زمعة [العقدي

، ضعفه اإلمام أمحد وابن معني وأبو داود وغريهم، ويف زمعة بن صاحل: هذا اإلسناد فيه: أقول
، ميزان االعتدال ( 66 )، هتذيب الكمال (   / )اجملروحني : ينظر. «ضعيف»: «بالتقري»
 (.6 6 )، التقريب (769 )

: وقال اإلمام أمحد. وضعفه أبو داود. ، وثقه ابن معني وأبو زرعةسلمة بن َوْهرام: وفيه أيضًا
يعترب »: وقال ابن حبان. «روى عنه َزْمعة أحاديث مناكري، أخشى أن يكون حديثه حديثاً ضعيفًا»

أرجو أنه البأس بروايات األحاديث »: وقال ابن عدي. «حبديثه من غري رواية زمعة بن صاحل عنه
. «وله عن عكرمة أحاديث ال يتابع منها على شيء»: وقال العقيلي. «اليت يرويها عنه غري زمعة

 .«صدوق»: وقال ابن حجر
لعل قول ابن عدي هو أقرب األقوال، وهو أن حديث زمعة بن صاحل عنه ضعيف، : أقول

 . أعلمواهلل. ويتأيد قوله هذا بقول اإلمام أمحد وابن حبان. وحديث غريه عنه ال بأس به
، الكامل ( 54)، ضعفاء العقيلي (96 /4)، اجلرح والتعديل (497 )العلل لإلمام أمحد : ينظر

 (.6 6 )، التقريب ( 4 /4)، هتذيب التهذيب (77 /5)، ثقات ابن حبان (947)البن عدي 
 . واهلل أعلم. إىل احلسن لغريه -على ضعفها-أن حديث أيب ثعلبة يتقوى هبذه الشواهد : واخلالصة

 .-كما تقدم- «املصابيح»هكذا هو يف (   )
ويف رواية علي بن . -سوى ما أخرجه أمحد عنه-واية يزيد بن هارون اللفظ يف رهذا وقد جاء 

ويف رواية محاد بن سلمة، وعمر بن علي املقدمي، . «الشعب»عاصم، فيما أخرجه البيهقي يف 
 .ووهيب بن خالد، وخالد بن عبداهلل الواسطي

 .فقد جاء يف رواية يزيد بن هارون فيما أخرجه أمحد وحده «حماسنكم أخالقًا»: وأما لفظ
 .«مكارم األخالق»ويف رواية علي بن عاصم فيما أخرجه اخلرائطي يف 

  .ويف رواية ابن أيب عدي، وحفص بن غياث، وأيب معاوية، وأيب جعفر الرازي
أحاسنكم : واملعروف»: قال( 66 /6) لمع، إكمال امل(499/ )سن ترتيب اللسان مادة ح: ينظر(   )

 .«مجع أحسن أحاسنكم ءأكثر ما جيي»(: 46/  ) «املنهاج»وقال النووي يف . «مجع أحسن
= 
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 نكمَحاِسخريكم َم»: ويف احلديث. ( )من يوجد أو ُوجد ُخُلقًا ( )أحسن: يذهب إىل معىن
ذوو : أن يكون مسَّاهم بالصِّفة أي ، وحيتمل(4)مجع َمْحَسن بفتح امليم والسني ( )«قضاًء
 .(5)«أساوئكم»و «مساوئكم»قضاًء، وكذلك القول يف  (6)احملاسن

                                 
 (.6 4/6)املفهم : وينظر

 .«وأحسن»(: أ)و( س)يف (   )
 .«خلقنا»(: أ)يف (   )
من (    : 56 ح 6   / )أخرجه مسلم يف املساقاة، باب من استسلف شيئًا فقضى خريًا منه (   )

 .حديث أيب هريرة
 (ناِسَحَم)الُقْبح، واجلمع نقيض احُلْسن »(: 677 /5)سن مادة ح «الصحاح»قال اجلوهري يف (  4)

 .«وفيه ُبْعٌد» :(6 4/6) «فهمامل»قال القرطيب يف . «على غري قياس، كأنه مجع َمْحَسن
 علمملإكمال ا: وينظر .(56 / ) «مشارق األنوار»ه يف نصإىل هنا ب «مجع حمسن»: من قوله(  6)

 (.ب/6  ل)، شرح املصابيح للبيضاوي (66 /6)
 :ورد يف أكثر الروايات «مساوئكم»لفظ (  5)

 .فقد ورد يف رواية يزيد بن هارون، وابن أيب عدي، حفص بن غياث، وأيب معاوية، وأيب جعفر
 .«الشعب»بيهقي يف ، وال«الكبري»ويف رواية وهيب بن خالد، فيما أخرجه الطرباين يف 

فلم أقف عليه إال يف رواية علي بن عاصم، فيما أخرجه البيهقي يف  «أساوئكم»وأما لفظ 
 .«الشعب»

فلم يذكر اللفظة  -وقد أخرج احلديث من طريق علي بن عاصم- «كتابيه»وأما اخلرائطي يف 
 .أصاًل، وكذلك ابن حبان من طريق محاد بن سلمة مل يذكرها

مي، وخالد بن دقكما يف رواية عمر بن علي امل «أسوؤكم أخالقًا»: هم بلفظوقد ورد عند بعض
 .عبداهلل الواسطي

علماً بأن الطرباين ، «مسند الشاميني»وكما يف رواية وهيب بن خالد، فيما أخرجه الطرباين يف 
لواسطي؛ وهيب بن خالد وخالد الواسطي، وذكر لفظاً واحداً ومل يبني ملن؟ فلعله ل ع بني روايةقد مج

 .«ئكمومسا»ألن الذين رووه من طريق وهيب غري الطرباين رووه بلفظ 
هذا الذي بينته يف ذكر هذه األلفاظ إمنا هو بناء على ما يف الكتب املطبوعة بني يدي، : ملحوظة

  .واهلل أعلم. فرمبا دخلها شيء من التحريف أو التصحيف
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 . ( )الذي يكثر الكالم َتَكلُّفًا وُخروجًا عن احلق: والثَّْرثار
 ( )هو امُلْستهِزئ بالناس الذي: ، وقيل( )الذي يتكلف يف الكالم َفَيْلوي به ِشْدَقيه: وامُلَتَشدِّق

 .(4)يلوي ِشْدقه هبم وعليهم
وكل ذلك راجع . (6)الَفْهق، وهو االمتالء: هو امُلتوسِّع امُلَتَنطِّع يف الكالم، وأصله: وامُلَتَفْيِهق

 .(5)إىل معىن التزيد والتكلف يف الكالم ليميل بقلوب الناس وأمساعهم إليه

                                 
  (.94 / )اب الثاء مع الراء للهروي، ب «الغريبني»هذا التعريف بنصه يف (   )

وطأ ، الفائق مادة (59 /  )شرح السنة ، ( 9/ )غريب احلديث أليب عبيد : وينظر
(4/54.) 

 (.9   /4)شدق ترتيب اللسان مادة : ينظر. مثىن الشِّْدق وهو جانب الفم: الشِّْدقني(   )
 (.أ)ليست يف  «الذي»(   )
 .( 4 / )شدق مادة  «ع املغيثاجملمو»هذا املعىن الثاين بنصه يف (  4)
فهق النهاية مادة ( 59 /  )شرح السنة ، ( 9/ ) غريب احلديث أليب عبيد: النص بنحوه يف(  6)

 (.446 /5)ترتيب اللسان : وينظر(. 4 4/ )
 (.أ)ليست يف  «إليه»(  5)
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ال تقوم »: أنه قال ومنه حديث سعد بن أيب وقاص رضي اهلل عنه، عن النيب  -6 
 . ( )احلديث «...ألسنتهمالساعة حىت خيرج قوم يأكلون ب

                                 
كلون ال تقوم الساعة حىت خيرج قوم يأ»: ولفظه( 4 9 ح 6  / ) «املصابيح»احلديث يف (   )

 .«ابألسنتهم كما تأكل البقر بألسنته

 : خترجيه
 .حفص بن ميسرةأخربين ( 4  ح 4 4/ ) «جامعه»أخرجه ابن وهب يف 

 «السنن الواردة يف الفنت»أبو عمرو الداين يف : ومن طريقه-( 679 ح  6 / )واإلمام أمحد 
 59 /  )والتنطع يف االستئذان، باب ذم البيان  «شرح السنة»، والبغوي يف (6 4ح  4/44)
حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا  -(766ح 64 / ) «املختارة»، والضياء املقدسي يف (79  ح

 . عبدالعزيز الدراوردي
قال أبو : قال الضياء املقدسي. كالمها عن زيد بن أسلم، عن سعد بن أيب وقاص، هبذا اللفظ

 .«زيد بن أسلم عن سعد، مرسل»: زرعة
حدثنا محاد بن احلسن، نا أبو ( 494ح 496/ ) «مكارم األخالق»وأخرجه اخلرائطي يف 

 .قصةويف أوله ، به، عامر العقدي، نا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم
ه رجال الصحيح، إال أن زيد بن رجال»: وقال( 5  -6  /4) «اجملمع»وأورده اهليثمي يف 
 .«أسلم مل يسمع من سعد

 :دراسة إسناده
، أبو احلسن البغدادي، أصله من خراسان، لنعمان بن مروان اجلوهريابن ا( باجليم)سريج  - 

 .تويف سنة سبع عشرة ومئتني
 .روى عن الدراوردي، ومحاد بن زيد، ومحاد بن سلمة وغريهم

 .وعنه اإلمام أمحد، والبخاري، وأبو زرعة وغريهم
 .العجلي وأبو داود والدارقطين وغريهموثقة ابن سعد وابن معني و

 .واألربعة «صحيحه»وروى له البخاري يف 
، (7  /6 )، سري أعالم النبالء (665)، ترتيب ثقات العجلي (4 6 )طبقات ابن سعد 

 (.4   )، التقريب (79 / )، هتذيب التهذيب (467 )الكاشف 
= 
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تويف  .أبو حممد املدين، موىل جهينة ،بن عبيد بن أيب عبيد الدراوردي عبدالعزيز بن حممد -2
 .وقيل غري ذلك  (ه49 )سنة 

 .روى عن زيد بن أسلم، وداود بن صاحل التمار وغريمها
 .وعنه سعيد بن أيب مرمي، وسفيان الثوري وغريمها

 .«ال بأس به»: ، ويف آخر«ثقة»: آخرويف موضع ، «ثقة حجة»: قال عنه حيىي بن معني
 .«كثري احلديث يغلط»: ووثقه مالك بن أنس وحممد بن سعد والعجلي، وزاد ابن سعد

 . «حمدث»: وقال أبو حامت عنه
 .«وحديثه عن عبيد اهلل بن عمر منكر، ليس به بأس»: وقال النسائي
 .«صدوق»: وقال الذهيب

وإذا حدث من كتابه فهو صحيح، وإذا حدث من  ،كان معروفًا بالطلب»: وقال اإلمام أمحد
م، وكان يقرأ من كتبهم فيخطئ، ورمبا قلب حديث عبداهلل بن عمر يرويها عن ِهكتب الناس َو
 .«ما حدث عن عبيداهلل بن عمر فهو عن عبداهلل بن عمر»: وقال مرة. «عبيداهلل بن عمر

 . «ليس بالقوي»: وقال النسائي
 .«ظ، فرمبا حدث من حفظه الشيء فيخطئسيئ احلف»: وقال أبو زرعة

 .«كان خيطئ»: وقال «ثقاته»وذكره ابن حبان يف 
 .روى له اجلماعة، البخاري مقرونًا بغريه

 . أنه ثقة إال ما حدث عن عبيد اهلل بن عمر -واهلل أعلم  -الذي يظهر : خالصة حاله
، هتذيب (76 /6)، اجلرح والتعديل (6 /5)، التاريخ الكبري ( 44 )طبقات ابن سعد 

 (.7  4)، التقريب (6  /5)، هتذيب التهذيب (6  46)، ميزان االعتدال (496 )الكمال  
أبو عبداهلل، املدين الفقيه، موىل عمر بن : ، أبو أسامة، ويقالالقرشي، العدويزيد بن أسلم  -3
 .تويف سنه ست وثالثني ومئة. اخلطاب

 .روى عن أبيه أسلم، وابن عمر، وأنس بن مالك وغريهم
 .وعنه الدراوردي، ومالك بن أنس، وابن جريج وغريهم

 .«ثقة»: قال اإلمام أمحد وأبو زرعة وأبو حامت وابن سعد والنسائي وابن خراش وغريهم
 .«ثقة من أهل الفقه والعلم»: وقال يعقوب بن شيبة

 .«لثقة عامل وكان يرس»: «التقريب»ويف 
= 
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 .مجاعة ممن أرسل عنهم «جامع التحصيل»و «مراسيل ابن أيب حامت»يف : أقول

، هتذيب (   ص)، جامع التحصيل (76)، املراسيل البن أيب حامت (666/ )اجلرح والتعديل 
 (.9   )، التقريب ( 4 / )، هتذيب التهذيب (5  /6)، سري أعالم النبالء (644 )الكمال 

 : احلكم على احلديث
ه ثقات لكنه منقطع، فإن زيد بن أسلم مل يسمع من سعد بن أيب وقاص، كما قال أبو رجال

 .«جامع التحصيل»و «مراسيل ابن أيب حامت»ترمجة زيد بن أسلم يف : ينظر. زرعة
 467/  )يف اجلامع، باب التجار ومن أكل ولبس بأخيه  «مصنفه»وقد أخرجه عبدالرزاق يف 

 .به، لم، عن رجل، عن سعد بن أيب وقاصعن معمر، عن زيد بن أس(  66  ح
 ولكن هذا الرجل ال ُيدرى من هو؟

 :وقد روي هذا احلديث عن سعد من طرق أخرى: أقول
 .بن أيب وقاص عمر بن سعد - 

 .(6 6 ح 6  / ) «املختارة»ومن طريقه الضياء يف ( 9 6 ح  6 / )أخرجه أمحد 
يف  ، واهليثم بن كليب( 9ح 6  ص) «مسند سعد بن أيب وقاص»ه الدورقي يف وأخرج

 (.4 6 ح 7  / ) «املختارة»الضياء املقدسي يف : ومن طريقه( 9  ح  4 / ) «مسنده»
 «شعب اإلميان»، والبيهقي يف ( 7 ح  4 ص) «األمثال»وأخرجه أبو الشيخ ابن حيان يف 

 (.4795ح  6 /4)
كان لعمر بن سعد إىل أبيه حاجة، فقدَّم : نا أبو حيان، عن ُمَجمِّع، قالعن يعلى بن عبيد، حدث

يا بين، قد فرغت : بني يدي حاجته كالمًا مما حيدث الناس ُيوِصُلون، مل يكن يسمعه، فلما فرغ، قال
ما كنَت من حاجتك أبعد، وال كنُت فيك أزهَد مين منذ مسعت : قال. نعم: من كالمك؟ قال

 .وذكر احلديث بنحوه: يقول رسول اهلل  كالمك هذا، مسعت
من طريق جرير، عن أيب حيان، به، بنحو ( 5 6 ح    / ) «املختارة»وأخرجه الضياء يف 

رواه إسحاق بن راهويه، عن جرير وعيسى بن يونس ويعلى بن عبيد، عن أيب »: وقال. ما تقدم
 .«وهو عن ابن سعد. حيان

 (.6 6 ح 6  / ) «املختارة»يقه الضياء يف ، ومن طر-املوضع السابق-وأخرجه أمحد 
عن حيىي بن سعيد القطان، حدثنا أبو حيان، (  7  ح   /4) «مسنده»وأخرجه البزار يف 

 .حدثين رجل كنت أمسيه فنسيت امسه، عن عمر بن سعد، به
= 
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رواه أمحد والبزار من طرق، وفيه »: وقال(  4   ح 6  /4) «اجملمع»وأورده اهليثمي يف 

 .«ُيسمَّ راٍو مل
هذا الرجل الذي كان أبو حيان يسميه ونسي امسه يف رواية حيىي القطان، قد مساه يف : أقول

قال ابن ( ُمَجمِّع بن مسعان التيمي احلائك أبو محزة الكويف: )وهو -كما تقدم-رواية يعلى بن عبيد 
، ثقات ابن حبان (76 /4)، اجلرح والتعديل (9/467)التاريخ الكبري : ينظر. «ثقة»: معني
(9/479 .) 

وهكذا جاء ُمسّمىً يف إسناد (. 64 /4) «العلل»الدارقطين يف (: جممع التيمي)وقد صرح بأنه 
أبو حيان  -كما يف ترمجته-ومن الرواة عنه. البيهقي، ويف إسناد الضياء املقدسي من طريق جرير

 .يميالت
وهو أن طريق يعلى بن عبيد الذي مسَّى فيه أبو حيان شيخه، جاء على صورة : بقي أمر آخر

 .توهم االنقطاع؛ ولذا حكم عليه بعض العلماء املعاصرين باالنقطاع
وكالم الشيخ األلباين يف (.  5/ ) «املسند»كالم الشيخ أمحد شاكر يف تعليقه على : ينظر

 .وغريمها ،(966/ ) «الصحيحة السلسلة»
أن جممعاً التيمي روى القصة واحلديث عن عمر بن سعد، كما  -واهلل أعلم-والذي يظهر : أقول

 .وهذا إسناٌد واحد خمرجه أبو حيان. بني ذلك حيىي القطان يف روايته
سواٌء منهم من مجع بني  -ولذا فاألئمة األوائل الذين خرجوا هذا احلديث يف مسانيدهم 

: ينظر «عمر بن سعد عن سعد»جعلوه حتت عنوان   -رد إسناد يعلى بن عبيداإلسنادين أو من أف
، املختارة (4  ص)، مسند سعد بن أيب وقاص للدورقي ( 4 / )مسند اهليثم بن كليب 

يرويه أبوحيان التيمي، عن »: قال( 64 /4) «العلل»وملا أورد الدارقطين احلديث يف ( 4  / )
 .«سعد عن عمر بن سعد، عنجممع التيمي، 

 .هذا ما يتعلق يف الكالم على هاتني العلتني
كيف يكون »: أثقة هو؟ قال: سئل ابن معني. عمر بن سعد بن أيب وقاص: ويف اإلسناد أيضًا
هذا قاتل : يا أبا سعيد: وحدث عنه حيىي بن سعيد القطان، فقال له رجل .«!من قتل احلسني ثقة ؟

أما ختاف اهلل : ويف رواية، فقال له رجل. عن قاتل احلسني حتدثنا؟ فسكت: فقال. سني؟ فسكتاحل
 .«ال أعود أحدث عنه أبدًا»: تروي عن عمر بن سعد، فبكى، وقال

= 
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كان يروي عن أبيه أحاديث، وروى الناس عنه، وهو الذي قتل احلسني، »: وأما العجلي فقال

 .«كان أمري اجليش ومل يباشر قتله»: -ًامعلق-قال اهليثمي . «وهو تابعي ثقة
 .«هو يف نفسه غري متهم، لكنه باشر قتال احلسني وفعل األفاعيل»: وقال الذهيب

صدوق، ولكن مقته الناس لكونه كان أمريًا على اجليش الذين قتلوا احلسني »: وقال ابن حجر
 .«بن علي

تنة، ال من جهة قدح يف ذاته، ولعل أن الكالم فيه إمنا هو بسبب ما وقع فيه من الف: واحلاصل
 .«ثقة»: ، ومل يقل«صدوق»: هذا هو السبب الذي جعل ابن حجر يقول

 .فاحلديث حسن هبذا اإلسناد واهلل أعلم: وعليه
، (46 4)، هتذيب الكمال (   /5)، اجلرح والتعديل ( 4  )ترتيب ثقات العجلي : ينظر

 (. 476)، التقريب (75 /9)، هتذيب التهذيب (   5)ميزان االعتدال 
 .بن أيب وقاص مصعب بن سعد -2

حدثنا ابن أيب شيبة، (: 47 ) «الصمت»ويف ( 7) «الغيبة والنميمة»أخرجه ابن أيب الدنيا يف 
جاء عمر بن سعد إىل : عن مصعب بن سعد، قالحدثنا حفص بن غياث، عن إمساعيل بن أيب خالد، 

 .احلديث بنحوه... سعد يسأله حاجة
 .اد صحيحوهذا إسن

 .بن أيب وقاص عائشة بنت سعد -3
نا يعقوب بن : حدثنا عبداهلل بن شبيب، قال(     ح 4/44) «مسنده»أخرجه البزار يف 

، حدثين عمي إبراهيم بن احلسن، عن عائشة بنت سعد: نا سعيد بن حيىي بن احلسن، قال: حممد، قال
نت سعد عن أبيها إال إبراهيم بن هذا احلديث ال نعلم رواه عن عائشة ب»: وقال .بنحوهبه، 

 .«احلسن
 :وهذا إسناد ضعيف، فيه: أقول

 (.77 ص)تقدمت ترمجته . جممٌع على ضعفه: عبداهلل بن شبيب الربعي -أ
: قال اإلمام أمحد. ينيعقوب بن حممد بن عيسى بن عبدامللك الزهري، أبو يوسف املد -ب

منكر »: وقال مرة. «واهي احلديث»: وقال أبو زرعة. «ليس بشيء، ليس يسوى شيئًا»
 .واجلمهور على تضعيفه. «احلديث

= 
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ُيشاهده الرَّاُؤون من حال البقر ليكون َأْثبت يف الضمائر، وذلك أن  ( )َضرب ِللمعىن مثالً مبا
: اسائر الدواب تأخذ من نبات األرض بأسناهنا، والبقر بلساهنا فضرب هبا املثل ملعنيني، أحدمه

، كما أن البقرة ال تتمكن من االحتشاش إال ( )إىل ذلك سبياًل(  )أهنم ال يهتدون من امَلآِكل إال
 .بلساهنا

                                 
، ضعفاء العقيلي ( 57، 447/ )الضعفاء أليب زرعة وأجوبته عن أسئلة الربذعي : ينظر

، ( 6 9)، املغين يف الضعفاء (4 74)، ميزان االعتدال (4  /7)، اجلرح والتعديل ( 69 )
 (.4 94)، التقريب (49 /  )هتذيب التهذيب 

ذكره . بو عثمان الزهري، أسعيد بن حيىي بن احلسن بن عثمان بن عبدالرمحن بن عوف -ج
ومل يذكرا ( 4/94) «اجلرح والتعديل»، وابن أيب حامت يف (  6/ ) «التاريخ الكبري»البخاري يف 

وقد . ومل أقف على أكثر من ذلك(  5 /4) «الثقات»وذكره ابن حبان يف . فيه جرحاً وال تعدياًل
 .الزهرييعقوب بن محيد بن كاسب، ويعقوب بن حممد : ذكروا من الرواة عنه

كالذي قبله، ومل يذكروا يف . الزهري إبراهيم بن احلسن بن عثمان بن عبدالرمحن بن عوف -د
، ( 7/ )، اجلرح والتعديل (46 / )التاريخ الكبري : ينظر. الرواة عنه سوى ابن أخيه سعيد بن حيىي

 (.5/4)الثقات 
فيه »(:  5) «املغين»وقال يف . «هو؟ ال ُيدرى من»(: 96) «امليزان»ذلك قال الذهيب يف ول
 (.65 )لسان امليزان : وينظر .«جهالة

 .واحلاصل أن احلديث ضعيف هبذا اإلسناد
هبذه املتابعات يتقوى حديث زيد بن أسلم عن سعد بن أيب وقاص إىل احلسن لغريه، : اخلالصة

 . أعلم واهلل. بل إىل الصحيح
 .(ب)و (س)من  «مبا»(   )
 (.س)ليست يف  «إال»(   )
أي جيعلون ألسنتهم وسائل أكلهم فيمدحون الناس ويذمُّوهنم »(: 59 /6) «التعليق الصبيح»قال يف (   )

 .«بالباطل والكذب، ويظهرون الفصاحة والبالغة ليحصل هلم شيء من حطام الدنيا وشهواهتا
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 ( )ذلك كالبقرة اليت ال تستطيع أن ُتَميِّز يف َرعيها بني الرُّْطب ( )َأنَّهم يف َمْغزاهم: واآلخر/ [ب/76 ]
الذين يتخذون ( 4)بلساهنا َلفًَّا، فكذلك هؤالء ( )والشَّْوَكة، وبني احُلْلِو وامُلّر بل تُلفُّ الُكلَّ

  ألسنتهم ذريعة إىل َمآِكلهم ال ُيميِّزون بني احلق والباطل وال بني احلالل واحلرام 

   (6). 

                                 
 (.4 4/4)غزا قاموس مادة ال. يعين يف َمْقصدهم(   )
 .«الرطبة»(: ب)و( س)يف (   )

الرِّْعي األخضر من البقول والشجر وهو (: بضم الراء وسكون الطاء املهملة وضمها: )والرُّْطب
مادة ترتيب اللسان ، (  9/4)العني، باب الطاء والراء والباء معهما : ينظر. اسم جامع ال يفرد

 (.64 ص)، خمتار الصحاح (554 / )رطب 
 (.س)ليست يف  «الكل»(   )
 (.ب)و( س)من  «هؤالء»(  4)
 (. 4)سورة املائدة، اآلية (  6)
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 مكان «الباقرة»: وفيه(  )يف معناه حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الذي يليهو -  
                                 

إن اهلل يبغض البليغ من الرجال الذي » :ولفظه( 6 9 ح 5  -6  / ) «املصابيح»احلديث يف (   )
 .غريب: وقال «الباقرة بلساهنا تخلَُّلتما ك يتخلَُّل بلسانه

 : خترجيه
عن حممد ( 6666ح  6 /4)أخرجه أبو داود يف األدب، باب ما جاء يف املتشدق يف الكالم 

 .ابن سنان الباهلي
عن حممد بن ( 469 ح 4/59)والترمذي يف األدب، باب ما جاء يف الفصاحة والبيان 

 .املقدمي عبداألعلى الصنعاين، حدثنا عمر بن علي
، (44 5 ح  6 /6)يف األدب، باب ما يستحب من الكالم  «مصنفه»وابن أيب شيبة يف 

 .عن يزيد بن هارون(  564ح  6 /  )واإلمام أمحد 
 .عن أيب كامل( 5964ح 96 /  )واإلمام أمحد 
عن يونس بن حممد ( 6 6ح 49 ص) «اآلداب»، والبيهقي يف -املوضع السابق-واإلمام أمحد 

 .املؤدب
 .من طريق سريج بن النعمان(  667ح 66 /6) «األوسط»والطرباين يف 

من طريق (  6 / ) «معرفة علوم احلديث»، واحلاكم يف (6 76ح 9 /7)والطرباين أيضًا 
 .خالد بن نزار

سبعتهم عن نافع بن عمر اجلمحي، عن بشر بن عاصم، عن أبيه، عن عبداهلل بن عمرو بن العاص 
 .«الباقرة»بدل  «البقرة»: وعنده .«حسن غريب من هذا الوجه»: ذيوقال الترم. مرفوعًا

ال ُيروى هذا احلديث عن عبداهلل بن عمرو إال هبذا اإلسناد، »: -يف املوضعني-وقال الطرباين 
 .«تفرد به نافع بن عمر

 .«أراه رفعه: قال نافع»: ويف رواية يزيد بن هارون
 .«ه إال عن النيب وال أعلم: قال نافع»: ويف رواية أيب كامل

 .وكذلك الباقون: أقول .«ومل يشك يونس»: قال أيب: قال عبداهلل بن أمحد بن حنبلو
-سألت حممداً : -( 49/ )كما يف ترتيبه أليب طالب القاضي  «العلل الكبري»قال الترمذي يف 

: ومرة يقولعن عبداهلل بن عمرو، : إن نافع بن عمر يقول»: عن هذا احلديث، فقال -البخارييعين 
 .«وأرجو أن يكون حمفوظًا»: قال حممد «أراه عن عبداهلل بن عمرو

= 
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 : ذكر خالف يف اإلسناد

 .روى هذا احلديث وكيع بن اجلراح، وأبو قتيبة عن نافع بن عمر مرساًل
 (. 6 ح 696/ ) «الزهد»أخرجه وكيع يف 

 .نا أبو قتيبةحدثين فضل بن إسحاق، حدث( 4 9) «الصمت»وأخرجه ابن أيب الدنيا يف 
 .قال رسول اهلل : كالمها عن نافع بن عمر اجلمحي، عن بشر بن عاصم، عن أبيه قال

عن نافع بن عمر ، سألت أيب عن حديث رواه وكيع(:  4 / ) «العلل»قال ابن أيب حامت يف 
أليس قد : فذكره، فقلت أليب:... قال رسول اهلل : قال، اجلمحي، عن بشر بن عاصم، عن أبيه

ثتنا عن أيب الوليد وسعيد بن سليمان، عن نافع بن عمر، عن بشر بن عاصم الثقفي، عن أبيه، عن حد
يعين . ها.«مجيعًا صحيحان، قصر وكيع»: وقال. «نعم»: ؟ فقال عبداهلل بن عمرو، عن النيب 

 .فلم يوصله بل أرسله
ممن تقدم ختريج  الصواب املوصول، كما رواه أبو الوليد وسعيد بن سليمان وغريمها: أقول

 .واهلل أعلم. حديثهم، فهؤالء تسعة أنفس رووه بالوصل، فاحلكم هلم

 : دراسة سند أيب داود
حيٌّ من األزد نزل : والَعَوقة. الباهلي، أبو بكر البصري، املعروف بالَعَوقّي حممد بن سنان - 

 . وفاته سنة ثالث وعشرين ومئتني. فيهم فنسب إليهم
 .روى عن نافع بن عمر اجلمحي، وإبراهيم بن طهمان، وهشيم بن بشري وغريهم

 .وعنه البخاري، وأبو داود، وأبو حامت الرازي وغريهم
ما رأيت عفان يثين على أحد إال على حممد بن سنان، ملا بلغه أنه قد »: قال ابن أيب الثلج

 .«كتبواعن مثله فا»: قال «حدث
 . «ثقة»: وقال ابن معني ومسلمة بن قاسم

 . «ثقة حجة»: وقال الدارقطين
 .«ثقة ثبت»: «التقريب»ويف 

، التقريب ( 4 /7)، هتذيب التهذيب (59 6)، هتذيب الكمال (47 /9)اجلرح والتعديل 
(67 6.) 

 .املتوىف سنة تسع وستني ومئة. ، املكيبن عبداهلل بن َجِميل اجُلَمحينافع بن عمر  -2
= 
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 .روى عن بشر بن عاصم، وعبداهلل بن أيب ُمليكة، وعمرو بن دينار وغريهم

 .وعنه حممد بن سنان، وخالد بن نزار، وُسريج بن النعمان وغريهم
 .«ثبت ثبت، صحيح احلديث»: قال اإلمام أمحد
 .«بت الناسكان من أث»: وقال ابن مهدي

 .«ثقة»: وقال ابن معني والنسائي وأبو حامت وغريهم
 .«ثقة ثبت»: «التقريب»ويف 

، هتذيب الكمال (465 )، تاريخ أمساء الثقات البن شاهني (4/465)اجلرح والتعديل 
 (.9646)، التقريب (59 5)

وفاته بعد . الطائفي بن سفيان بن عبداهلل بن ربيعة بن احلارث الثَّقفي بشر بن عاصم -3
مات بعد الزهري سنة »: وقال ابن حبان. الزهري بيسري، والزهري مات سنة أربع وعشرين ومئة

 .«أربع وعشرين ومئة
 .روى عن أبيه عاصم بن سفيان، وسعيد بن املسيب

 .وعنه نافع بن عمر اجلمحي، وابن عيينة، وابن جريج وغريهم
 .«ثقة»: ابن معني والنسائي قال

 .وكذلك قال احلافظان الذهيب وابن حجر
-   حوادث ووفيات )، تاريخ اإلسالم ( 5/7)، ثقات ابن حبان (99/ )التاريخ الكبري 

 (.576)، التقريب (75 / )، هتذيب التهذيب ( 64)، الكاشف (49ص/ه 46 
 .من الثالثة. ، أخو عبداهللبن عبداهلل الثقفيعاصم بن سفيان  -4

 .روى عن عبداهلل بن عمرو بن العاص، وأيب أيوب األنصاري، وأبيه سفيان وغريهم
 .وعنه ابنه بشر بن عاصم، وابن ابنه سفيان بن عبدالرمحن بن عاصم، وعمرو بن شعيب

 .ذكره ابن سعد يف الطبقة األوىل من تابعي أهل مكة
 .«الثقات»ابن حبان يف وذكره 

 . «صدوق»: وقال ابن حجر
فهو من طبقة التابعني، وروى عنه مجاعة، وذكره ابن حبان يف  -إن شاء اهلل-وهو كذلك 

 .واهلل أعلم .«ثقاته»
= 
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من جنس، كالبقرة من البقر، وقد قرئ يف  ( )، وكأنه أدخل اهلاء فيها على أهنا واحدة«البقرة»
اسم  ( )والذي وجدناه من قول أهل اللغة أن البقر ( )  َر الَباِق  : الشواذ

 .ومل جند اهلاء ملحقة هبا إال يف هذا احلديث (4)الباقر: للجنس، ومجعه

                                 
، التقريب (9 /6)، هتذيب التهذيب (5  /6)، ثقات ابن حبان (5/497)التاريخ الكبري 

( 667.) 

 : احلكم على احلديث
 .ا اإلسنادحسن هبذ

 . واهلل أعلم. ويشهد له حديث سعد بن أيب وقاص الذي قبله، فيصري به صحيحًا لغريه
 .«واحد»(: ب)و( س)يف (   )
 (.96)سورة البقرة، اآلية (   )

-46 / )تفسري ابن أيب حامت : ينظر. وهكذا قرأ عكرمة وحيىي بن يعمر وابن أيب علية وكرداب
 (. 46، 445/ )، تفسري القرطيب (56ص) ، شواذ القراءات للكرماين( 4 

 .وراجع املصادر يف اهلامش اآليت. ، وهو الصواببقية النسخ، واملثبت من «البقرة»: يف األصل(   )
العني، باب القاف . «مجع البقر مع راعيها، وكذا اجلامل مجع اجَلَمل مع راعيها»: الباقر: قال اخلليل(  4)

ترتيب اللسان ، (674/ )الصحاح مادة بقر : ينظر. كذا قال غريهو( 64 /6)والراء والباء معهما 
 (.  / )، القاموس (4  / )



 261 الميسر في شرح المصابيح

 . ( )«من تعلم َصْرف الكالم»: يف حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه ومنه قوله  -  

                                 
من تعلم صرف الكالم ليسيَب به قلوب »: ولفظه( 9 9 ح 5  / ) «املصابيح»احلديث يف (   )

 .«الرجال، أو الناس، مل يقبل اهلل منه يوم القيامة صرفًا وال عداًل

 : خترجيه
ومن طريقه ( 6665ح  6 /4)األدب، باب ما جاء يف املتشدق يف الكالم  أخرجه أبو داود يف

 (.  6ح 49 ص) «اآلداب»ويف ( 4794ح  6 /4) «شعب اإلميان»البيهقي يف 
حدثنا ابن السرح، حدثنا ابن وهب، عن عبداهلل بن املسيب، عن الضحاك بن شرحبيل، عن أيب 

 .هريرة

 : دراسة إسناده
. بن عبداهلل بن عمرو القرشي، األموي، أبو الطاهر املصري ن عمروأمحد ب: ابن السَّْرح - 

 .وفاته سنة مخسني ومئتني
 .روى عن عبداهلل بن وهب، وسفيان بن عيينة، وحممد بن إدريس الشافعي وغريهم

 .وعنه مسلم، وأبو داود، والنسائي وغريهم
 .«كان ثقة ثبتًا صاحلًا»: قال علي بن احلسني بن خلف بن قديد

 . «ثقة»: وقال النسائي
 . «ال بأس به»: وقال أبو حامت

 . «ثقة»: «التقريب»ويف 
 .«صحيحه»وروى له مسلم يف 
، (46)، التقريب (7 6)، تذكرة احلفاظ (45)، هتذيب الكمال (7 /4)ثقات ابن حبان 

 (.479)طبقات احلفاظ 
الفقيه، املتوىف  بن مسلم القرشي، موالهم، أبو حممد املصري عبداهلل بن وهب: ابن وهب -2

 .سنة سبع وتسعني ومئة
 .ة بن شريح، والليث بن سعد وغريهمروى عن عبداهلل بن املسيب، وحيو

 .وعنه أمحد بن عمرو بن السرح، وأمحد بن صاحل املصري، ويونس بن عبداألعلى وغريهم
 .«كان عاملًا صاحلًا فقيهًا كثري العلم»: قال اإلمام أمحد

= 
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 .«ثقة»: وقال ابن معني وأبو زرعة والعجلي وغريهم

افظ إمام فقيه اتفقوا على تقدمه يف أصحاب ح»: وقال مرة. «ثقة متفق عليه»: وقال اخلليلي
 .«الليث، ويقدم يف أصحاب مالك أيضًا، فليس أحد أقدم مساعًا من مالك منه وال أجلَّ منه

 .«ثقة حافظ عابد»: «التقريب»ويف 
، (77 ، 66 / )، اإلرشاد للخليلي (5 5)، ثقات ابن شاهني (4694)طبقات ابن سعد 

 (.574 )، التقريب (5/56)التهذيب ، هتذيب (546 )هتذيب الكمال 
 .وفاته سنة سبعني ومئة. املصري القرشي موالهم، الفارسي، أبو السَّوَّارعبداهلل بن امُلَسيَّب  -3

 .روى عن الضحاك بن شرحبيل، وعكرمة موىل ابن عباس، وإبراهيم بن راشد وغريهم
 .نه عبداهلل بن وهب، وحيىي بن بكريوع

 .«الثقات»ذكره ابن حبان يف 
عبداهلل بن املسيب بن جابر »: -«هتذيب التهذيب»كما يف - «تارخيه»وقال ابن يونس يف 

موىل عمرو بن العجالن موىل عمر، كان فقيهاً مقبوالً عند القضاة روى عنه ابن وهب وحيىي رسي االف
 .«ومئةابن بكري وتويف سنة سبعني 

 .«مقبول»: وقال ابن حجر
، هتذيب (4 /9)، ثقات ابن حبان ( 9 /6)، اجلرح والتعديل ( 6 /6)التاريخ الكبري 

 (.  5 )، التقريب (6 /5)، هتذيب التهذيب ( 69 )الكمال 
، أبو عبداهلل -نسبة إىل غافق من األزد- بن عبداهلل بن نوف الغاِفقيالضحاك بن شرحبيل  -4
 .من الرابعة. املصري

 .روى عن أيب هريرة، وابن عمر، وعمران بن عوف الغافقي وغريهم
 .وعنه عبداهلل بن املسيَّب، وحيوة بن شريح، وسعيد بن أيب أيوب وغريهم

 . «ال بأس به صدوق»: قال أبو زرعة
 .«تابعي ثقة»: وقال العجلي

 .«الثقات»ن حبان يف وذكره اب
 .«ضعيف»: سألت أمحد عن الضحاك بن شرحبيل، فقال: وقال مهّنا

حديثه عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر أن (  7 ح 6 4/ ) «مسنده»وروى البزار يف 
هذا خطأ، وأحسب أن خطأه أتى من قبل الضحاك بن شرحبيل، »: مث قال. توضأ مرة مرة النيب 

= 
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والصواب ما رواه . سعد وعبداهلل بن هليعة عن زيد بن أسلم عن أبيه، عن عمرفرواه عنه رشدين بن 

 .«الثقات عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس
الضحاك بن شرحبيل هذا مصري، »(: 47 /9) «خمتصر سنن أيب داود»وقال املنذري يف 
حامت، ومل ُيذكر له رواية عن أحد ، وذكره البخاري وابن أيب «تاريخ املصريني»ذكره ابن يونس يف 

 .«من الصحابة، وإمنا روايته عن التابعني
 .«وكذا ذكره يعقوب بن سفيان ومل يذكر له رواية عن صحايب»: قال ابن حجر
 .«صدوق ُمِقّل»: ومرة. «صدوق»: وقال الذهيب

 .«صدوق يهم»: «التقريب»وقال ابن حجر يف 
اعتمادًا على قول أيب زرعة وهو من املعتدلني يف  (صدوق)هكذا وصفه احلافظان بأنه : أقول

بالنظر إىل أوهام يسرية وقعت يف حديثه، على قلة ما  «يهم»والتجريح، وزاد ابن حجر  يلدالتع
 .، فلعل قول ابن حجر أدقروى

فقد جعله احلافظ الذهيب يف الضحاك بن شرحبيل الراوي عن زيد بن : وأما تضعيف اإلمام أمحد
عن زيد بن أسلم ضعفه ، الضحاك بن شرحبيل»: «امليزان»ينه وبني الغافقي، فقال يف أسلم، وفرق ب
وكذلك . «أما الضحاك بن شرحبيل املصري الغافقي، عن أيب هريرة فصدوق. أمحد بن حنبل

 .«املغين»جعلهما اثنان يف 
 .«مها واحد»: وقال «اللسان»لكن أنكر ذلك ابن حجر يف 

احد، فيحمل كالم اإلمام أمحد على روايته عن زيد بن أسلم حديث وعلى القول بأهنما و: أقول
الوضوء مرة مرة، اليت أنكرها األئمة النقاد، كما تقدم من قول البزار، وكذلك قال الترمذي يف 

 .وغريهم( 46 -44 / ) «العلل»ارقطين يف ، والد(66/ ) «سننه»
 .واهلل أعلم. أو على تضعيفه يف حديث معني غري هذا

بني األقوال اليت قيلت يف الضحاك، أراد به التوسط  «صدوق يهم»ا كان قول ابن حجر ورمب
 .والعلم عند اهلل تعاىل. يعين أنه استخلص هذه العبارة من جمموع األقوال

، الضعفاء (4/467)، اجلرح والتعديل ( 99)، ترتيب ثقات العجلي (6  /4)التاريخ الكبري 
، املغين يف (9 7 ، 4 7 )، ميزان االعتدال (7 7 )مال ، هتذيب الك(  9 )البن اجلوزي 

، (757 )، التقريب ( 7 /4)، هتذيب التهذيب (   4)، لسان امليزان (764 ، 767 )الضعفاء 
 (.446 )، لب اللباب (456)حبر الدم 

= 
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: ، مأخوذ من صرف الدراهم، والصَّْرف( )ن القول على ما مرَّ بيانهبه الزيادة م ( )أراد
 .الَفْضل

  .(4)، أي َفْضل َبعٍض من بعضَصْرف الكالم(  )هو ال حيسن: يقال

                                 
 :احلكم على احلديث

 «مقبول»ه احلديث هبذا السند ضعيف؛ من أجل عبداهلل بن املسيَّب، تقدم قول ابن حجر في
 .ومل أقف له على متابع. وإال فلني احلديثيعين حيث يتابع 

وتقدمت أيضًا إشارة املنذري إىل أن الضحاك بن شرحبيل مل ُتذكر له رواية عن أحد من 
 .واهلل أعلم. «ويشبه أن يكون احلديث منقطعًا»: الصحابة، مث عقب قوله السابق بقوله

 .«أريد»: يف بقية النسخ(   )
 (.7 ،   ، 6 )ينظر شرح احلديث (   )

ذلك ملا يدخله من الرياء  إمنا كره رسول اهلل »(: 44 /9) « السننملمعا»وقال اخلطايب يف 
 .«والتصنع، وملا خيالطه من الكذب والتَّزيُّد

وهو أوىل يف هذا السياق، وقد جاء هكذا ( ب)و( س)، واملثبت من «هذا حيسن»(: أ)يف األصل و(   )
 .لتوربشيتنقاًل عن ا( 54 /6) «التعليق الصبيح» أيضًا يف

مادة  «الغريبني»و(  5 /  ) «هتذيب اللغة»وهو أيضًا يوافق ما ورد يف بعض املصادر مثل 
 . ولعل املؤلف أخذه عنهما(  69 /4)صرف 

، (79 / )صرف ، الفائق مادة (95 / )غريب احلديث أليب عبيد : -غري ما تقدم-أيضًا : ينظر(  4)
 (.5 4 -6 4 /4)تيب اللسان تر

وهو إيراده على  «صرف الكالم»وجهًا آخر ملعىن (  4/66) «املرقاة»وذكر القاري يف 
 .وجوه خمتلفة
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مسعت . لو َقَصد يف قوله لكان خريًا له: ومنه حديث عمرو بن العاص رضي اهلل عنه -  
 .( )احلديث «...أن أَتَجوَّز يف القول -ُأِمْرُتأو -لقد َرَأْيُت »: ( )يقول رسول اهلل 

                                 
 (. س)ليست يف  «يقول»(   )
-أنه قال يومًا : عن عمرو بن العاص :ولفظه( 4 9 ح 9  -5  / ) «املصابيح»احلديث يف (   )

: يقول لو قصد يف قوله لكان خريًا له، مسعت رسول اهلل : -رووقام رجٌل فأكثر القوَل فقال عم
 .«ز يف القول، فإن اجلواز هو خرٌيأن أجتوَّ -أو ُأمرت- لقد رأيُت»

 :خترجيه
: ومن طريقه( 6664ح  6 /4)أخرجه أبو داود يف األدب، باب ما جاء يف املتشدق يف الكالم 

نه قرأ يف أصل أد، حلميسليمان بن عبدا حدثنا( 4796ح  6 /4) «شعب اإلميان»البيهقي يف 
حدثين َضْمَضم، عن شريح : حدثين أيب، قال: حممد بن إمساعيل ابنه، قالإمساعيل بن عياش، وحدثه 

 .احلديث هبذا اللفظ... ثنا أبو َظْبية، أن عمرو بن العاص قال يومًا: ابن عبيد، قال

 : دراسة إسناده
وفاته سنة أربع وسبعني . ، أبو أيوب احلمصيْهراينبن رافع الَب سليمان بن عبداحلميد - 
 .ومئتني

 .روى عن حممد بن إمساعيل بن عياش، وحيوه بن شريح، وحيىي بن صاحل الُوَحاظي وغريهم
 .وغريهم «صحيحه»وعنه أبو داود، وابن أيب حامت، وأبو عوانة يف 

 .«هو صديق أيب، كتب عنه أيب، ومسعت منه حبمص، وهو صدوق»: حامت قال ابن أيب
 .ووثقه أيضًا أبو علي اجلياين. «ثقة»: وقال مسلمة بن قاسم
 .«كان ممن حيفظ احلديث، ويتنصَّب»: وقال «الثقات»وذكره ابن حبان يف 

 .«كذَّاب، ليس بثقة وال مأمون»: وقال النسائي
 .«النسائي القول فيه شفحلنَّْصب، وأُرمي با، صدوق»: «التقريب»ويف 

وأما قول  .«صحيحه»ثقة؛ فقد وثقه عدٌد من األئمة وروى عنه أبو عوانة يف : خالصة حاله
 .واهلل أعلم. النسائي فيه فلم يتابع عليه، ولعله بسبب ما اتُّهم به من التََّنصُّب

= 
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، هتذيب ( 4 /  )، تاريخ دمشق ( 4 /4)، ثقات ابن حبان (6  /4)اجلرح والتعديل 

، التقريب (46 /4)، هتذيب التهذيب (447 )، ميزان االعتدال (646 )الكمال مع حاشية احملقق 
( 644.) 

 .من العاشرة. احلمصي بن عياش بن ُسَلْيم الَعْنسي حممد بن إمساعيل -2
 .روى عن أبيه إمساعيل بن عياش

 .مان بن عبداحلميد الَبْهراين، وأبو زرعة الرازي، وهاشم بن مرثد الطرباين وغريهموعنه سلي
مل يكن بذاك، قد رأيته، ودخلت محص غري مرة وهو حي، وسألت عمرو بن »: قال أبو داود
: -طبعة دار الفكر- «هتذيب التهذيب»ويف  .«هتذيب الكمال»هكذا يف . «عثمان عنه، َفَدَفَعُه

 (.َفَذمَّه)
 . «مل يسمع من أبيه شيئًا، محلوه على أن حيدث فحدث»: ل أبو حامتقا

قد أخرج أبو داود عن حممد بن عوف، عنه، عن أبيه، عدة أحاديث لكن »: وقال ابن حجر
 .«يرووهنا بأن حممد بن عوف رآها يف أصل إمساعيل

 .وكذلك ما أخرجه أبو داود عن سليمان بن عبداحلميد الَبْهراين: أقول
 .«عابوا عليه أنه حدث عن أبيه بغري مساع»: «لتقريبا»ويف 

. ، كما يفيده كالم أيب داود، وعمرو بن عثمان«ضعيف»ومل يبني احلافُظ حاَله، والظاهر أنه 
 .واهلل أعلم

، هتذيب (79 6)، املغين يف الضعفاء (6659)، هتذيب الكمال (47 /9)اجلرح والتعديل 
 (.6 69)، التقريب ( 7/6)التهذيب 
 -أو اثنتني  -مات سنة إحدى  .، أبو عتبة احِلْمصيبن ُسَليم الَعْنسي إمساعيل بن عياش -3

 .ةئومثانني وم
 .روى عن أيب سلمة سليمان بن سليم الكناين، وسليمان األعمش وغريمها

 .وعنه سعيد بن منصور، ويزيد بن هاون وغريمها
األئمة على قبول حديثه إذا روى عن الشاميني، ورده إذا روى عن غريهم من احلجازيني  أكثر
 .والعراقيني

هو فيهم »: سألت أمحد عن إمساعيل بن عياش، فحسن روايته عن الشاميني، وقال: قال املرُّوذي
 .«أحسن حااًل مما روى عن املدنيني وغريهم

= 
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الشاميني؟ : قلت. «ماحدث عن مشاخيهم»: لسألت أمحد عن إمساعيل، فقا: وقال أبو داود

 .«نعم، فأمَّا ما حدث عن غريهم فعنده مناكري»: قال
ليس به بأس يف أهل الشام، »: فقال، سئل حيىي عن إمساعيل: وقال أبو بكر بن أيب خيثمة

 .«...والعراقيون يكرهون حديثه
فيما روى عن الشاميني،  إمساعيل ثقة»: مسعت حيىي يقول: وقال حممد بن عثمان بن أيب شيبة

 .«فإن كتابه ضاع فخلط يف حفظه عنهم، وأما روايته عن أهل احلجاز
تكلم قومٌ يف إمساعيل، وإمساعيل ثقة عدل، أعلم الناس حبديث الشام، »: وقال يعقوب بن سفيان
 .«يغرب عن ثقات املدنيني واملكيني: تكلموا قالوا واليدفعه دافع، وأكثر ما

 .«اعيل يف الشاميني غاية، وخلط عن املدنينيإمس»: وقال دحيم
فليس ... وإذا حدث عن أهل املدينة، إذا حدث عن أهل بالده فصحيح»: وقال عمرو بن علي

 .«بشيء
. «إذا حدث عن أهل بلده فصحيح، وإذا حدث عن غري أهل بلده ففيه نظر»: وقال البخاري
 .«ومع هذا فما احتج به»: ذهيب فقالعلق ال. «ما روى عن الشاميني فهو أصح»: ويف موضع آخر

 .«إال أنه غلط يف حديث احلجازيني والعراقيني، صدوق»: وقال أبو زرعة
وهناك أقوال أخرى لبعض هؤالء األئمة ولغريهم يف هذا املعىن مع اختالف يف بعض : أقول
 .أتركها خشية اإلطالة، األلفاظ

يين والنسائي، مع أنه روي عن النسائي ابن املد: ومن العلماء من ضعف حديثه بإطالق، منهم
 .«صاحل يف حديث أهل الشام»: - «هتذيب ابن حجر»كما يف  -أيضًا قوله 

 .«لني، يكتب حديثه، ال أعلم أحدًا كف عنه إال أبو إسحاق الفزاري»: وقال أبو حامت
اكتب عن بقية ماروى عن املعروفني، وال »: عن أيب إسحاق الفزاري «مقدمة مسلم»ويف 

 .«تكتب عنه ماروى عن غري املعروفني، والتكتب عن إمساعيل ماروى عن املعروفني وال غريهم
 .«الحيتج به»: وقال ابن خزمية
كان إمساعيل من احلفاظ املتقنني يف حداثته، فلما كرب تغري حفظه، فما حفظ »: وقال ابن حبان

الغرباء، خلَّط فيه وأدخل يف صباه وحداثته أتى به على جهته، وماحفظ على الكرب من حديث 
اإلسناد يف اإلسناد وألزق املنت باملنت وهو اليعلم، ومن كان هذا نعته، حىت صار اخلطأ يف حديثه 

 .«يكثر، خرج عن االحتجاج به فيما مل خيلط فيه
= 



 261 الميسر في شرح المصابيح

                                 
 . «هو مع جاللته إذا انفرد حبديث مل يقبل منه لسوء حفظه»: وقال احلاكم
هو ماقاله أكثر األئمة من قبول حديثه إذا روى عن  -هللإن شاء ا-الصواب  :خالصة حاله

ولكن حديثه عن . ورده إذا روى عن غريهم من احلجازيني والعراقيني، -وهم أهل بلده  -الشاميني 
 .وهو الذي رجحه احلافظان الذهيب وابن حجر، الشاميني يأخذ رتبة احلسن

والعراقيني الحيتج به، وحديثه عن حديث إمساعيل عن احلجازيني »: «السري»قال الذهيب يف 
 . «الشاميني صاحل من قبيل احلسن، وحيتج به إن مل يعارضه أقوى منه

كثري الغلط، خبالف أهل بلده فإنه حيفظ  -أي احلجازيني والعراقيني  -هو فيهم »: وقال أيضًا
 .«حديثهم ويكاد أن يتقنه إن شاء اهلل

 .«أهل الشام، مضطرب جدًا يف أهل احلجازصدوق يف حديث »: «املغين»يف : وقال أيضًا
 .«صدوق يف روايته عن أهل بلده، خملط يف غريهم»: وقال ابن حجر

وحيمل إطالق تضعيفه على ماوقع يف حديثه من األغالط واملناكري عن احلجازيني : أقول
 .والعراقيني، وعليه فاألوىل تقييد تضعيفه يف حديثه عن هؤالء فقط

، اجلرح ( 6 )، ضعفاء العقيلي (57 / )، التاريخ الكبري (66 )د سؤاالت أيب داود ألمح
، ثقات ابن شاهني (9  )، الكامل البن عدي (4  / )، اجملروحني البن حبان ( 7 / )والتعديل 

، ذكر من تكلم (4 7)، ميزان االعتدال (   /4)، سري أعالم النبالء ( 49)، هتذيب الكمال (7)
، (46 / )، هتذيب التهذيب (466)، الكاشف (46/ )  يف الضعفاء، املغين(4 )فيه وهو موثق 

 (. 49)التقريب 
من . صي، احلماحلضرمي( بضم املثلثة وفتح الواو مث موحدة)بن ُثَوب  َضْمَضم بن ُزْرَعة -4
 .السادسة

 .روى عن شريح بن عبيد احلضرمي
 .وعنه إمساعيل بن عياش، وحيىي بن محزة احلضرمي

 . وثقه ابن معني وابن منري
 .«ال بأس به»: وقال أمحد بن حممد بن عيسى

 .«الثقات»وذكره ابن حبان يف 
 . «ضعيف»: وقال أبو حامت

  .«صاحل، ضعفه أبو حامت»: «الديوان»وقال الذهيب يف 
= 
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  .«خمتلف فيه»: «الكاشف»ويف 
 .«صدوق يهم»: «التقريب»ويف 

، وإمنا مل نوثقه، مع أن الذين وثقوه أكثر، من أجل تضعيف أيب -إن شاء اهلل-وهو كما قال 
وهو أوىل ما يوجه -حامت، وهو قول من إمام معترب البد من توجيهه، فإذا محلناه على حديث خاص 

اية، وإذا كان كذلك فإن اخلطأ اليسري يؤثر فيه خبالف من هو مكثر ؛ فإن هذا الرجل قليل الرو-به
 .واهلل أعلم. منها

، (6 4/4 )، تاريخ دمشق (4/454)، اجلرح والتعديل ( 44)تاريخ الدارمي عن ابن معني 
، هتذيب التهذيب (449 )، الكاشف ( 77 )، ديوان الضعفاء ( 74 )هتذيب الكمال 

 (. 77 )، التقريب (4/466)
، أبو الصلت وأبو الصواب الشامي بن ُشَريح بن عبد بن َعِريب احلضرمّي ُشَريح بن ُعَبيد -5
 .من التابعني، مات بعد سنة مثان ومئة، من الثالثة. احلمصي

 .روى عن أيب َظْبية الَكالعي، وعمرو بن األسود، وفضالة بن عبيد وغريهم
 .وعنه َضْمَضم بن ُزْرعة، وصفوان بن عمرو، وثور بن يزيد الرحيب وغريهم

 .وثقه العجلي ودحيم وحممد بن عوف وابن حبان والنسائي وغريهم
لكنه كان كثري اإلرسال، وقد ذكر ابن أيب حامت والعالئي وابن حجر وغريهم مجاعة ممن أرسل 

ما أظن »: ؟ قالن أحد من أصحاب النيب هل مسع شريح بن عبيد م: وسئل حممد بن عوف. عنهم
 .«ذلك، وذلك أنه ال يقول يف شيء من ذلك مسعت

 .«ثقة، وكان يرسل كثريًا»: «تقريبلا»ويف 
، ( 4 )، جامع التحصيل (447)، مشاهري علماء األمصار (46 )املراسيل البن أيب حامت 

 .(996 )، التقريب (44 /4)، هتذيب التهذيب (5 9 )هتذيب الكمال 
واألول أصح، السَُّلفي، مث ( باملهملة مث مثناة) أبو َطْيبة: ويقال( باملعجمة مث موحدة)أبو َظْبية  -6

 .من الثانية. احلمصي الَكالعي الشامي
 . لباهلي، ومعاذ بن جبل رضي اهلل عنهم وغريهمروى عن عمرو بن العاص، وأيب أمامة ا

 .وعنه شريح بن عبيد، وثابت البناين، وحممد بن سعد األنصاري وغريهم
 .ذكره أبو زرعة الدمشقي يف الطبقة اليت تلي الطبقة العليا من تابعي أهل دمشق

 . «ثقة»: وقال ابن معني
= 
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ما بني اإلفراط  :دْصأي لو أخذ يف كالمه الطريق املستقيم، والَق «لو َقَصد»: قوله
 .( )والتفريط
َتَجوَّز : قوهلم ( )َف امَلُؤوَنة عن السامع، منأي ُأْسِرع فيه وُأَخفِّ «أن َأَتَجوَّز»: قوله ومعىن
، وليس له يف هذا احلديث (6)جتوَّز يف كالمه أي تكلم باجملاز: ، ويقال(4() )أي َخفَّف: يف صالته

 .واهلل أعلم. وجه

                                 
 .«ال بأس به»: وقال الدارقطين

ت املسجد فإذا أبو أمامة جالس يف زاوية املسجد، فجلست إليه، دخل»: وقال شهر بن حوشب
 .«...أبو َظْبية من أفضل رجٍل بالشام إال رجاًل من أصحاب النيب : فجاء شيخ يقال له
 .«كانوا ال يعدلون به رجاًل إال رجاًل صاحب حممدًا »: ويف لفظ آخر

 .واهلل أعلم. ثيقهوال أدري ما وجهه، والصواب تو. «مقبول»: «التقريب»ويف 
، (467)، كتاب الكىن من التاريخ الكبري (6 7، 6 9)تاريخ الدارمي عن ابن معني 

، هتذيب الكمال (446 / )، املؤتلف واملختلف للدارقطين (67  -64  / )تصحيفات احملدثني 
 (. 7 4)، التقريب (46 6 )، اإلصابة (9469)

 :احلكم على احلديث
ث ضعيف؛ من أجل حممد بن إمساعيل بن عياش، ومن أجل أنه مل يسمعه مما تقدم يتبني أن احلدي

 . واهلل أعلم. من أبيه
، ترتيب اللسان (4/56)قصد ، النهاية مادة (6/64)القاف والصاد والدال معهما باب ، العني: ينظر(   )

(5/ 54 ). 
 (.أ)ليست يف  «من»(   )
 (.أ)كررها يف  «يف صالته أي خفف»: مجلة(   )
، ترتيب اللسان ( 6 / )، النهاية (96 / )جوز اجملموع املغيث مادة ، (56 /5)العني : ينظر  (4)

 (.47ص)حاح ، خمتار الص(6 9/ )
 .-املوضع السابق- «خمتار الصحاح»و «ترتيب اللسان»: ينظر(  6)
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 (2)لغيبةاللسان وا ( )ومن باب حفظ

 :من الصحاح

َهَلك : إذا قال الرجل»: قال  ( 4)رضي اهلل عنه أن النيب ( )حديث أيب هريرة -4 
 .(6)«، فهو أَََْهَلُكُهمالناس

 .ح الكافبضم الكاف، وُيروى أيضًا بفت: (5)َأْهَلُكهم
هذا إذا قاله استحقارًا واستصغارًا لشأهنم وما هم عليه، ال َتَحزُّنًا وإشفاقًا، فيكون : (9)قيل

 .ما اكتسب بذلك ُعْجبًا بنفسه، أشدَّ مما هم فيه

                                 
 (.س)ليست يف  «حفظ»(   )
 (.أ)ليست  «والغيبة»(   )
 .(ب)و (س)بياض يف  «أيب هريرة»(   )
 .«أن رسول اهلل»(: ب)و( س)يف (  4)
 (.966 ح 7  / ) «املصابيح»احلديث يف (  6)

 :خترجيه
 (.  5 ح 4 6 /4)هلك الناس : أخرجه مسلم يف الرب والصلة، باب النهي من قول

 .«أهلَكهم بالنصب، أو أهلكُهم بالرفع: ال أدري»: قال أبو إسحاق: ويف آخره
 . عنه «صحيح مسلم»راوي ( هيم بن سفيانإبرا: )أبو إسحاق هذا هو: أقول
نبه على اخلالف فيه »(: 9  / ) «مشارق األنوار»ويف (. 4/676)شرح مسلم لأليب : ينظر
 .«...ابن سفيان

 (.س)ساقطة من  «أهلكهم»(  5)
هلا، هذا التفسري الذي سيذكره املؤلف بناء على رواية الضم، وهي اليت مييل إليها املؤلف بدليل تقدميه (  9)

قال النووي يف . وذكره لرواية الفتح بصيغة التمريض، وهي بال شك الرواية املشهورة عند احملدثني
يف  «حلية األولياء»الرفع أشهر، ويؤيده أنه جاء يف رواية رويناها يف »(:   5/4 ) «املنهاج»

(: أ/   ل) «شرح املصابيح»وقال البيضاوي يف  .ها.«فهو من أهلكهم: ترمجة سفيان الثوري
 .«لعله الصواب»

= 
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ل، وُيوجبون الناس من رمحة اهلل عز وج ( )أهل البدع والُغالة الذين ُيَؤيِّسون ( )املراد: وقيل
 .السنة واجلماعة ( )هلم اخللود بذنوهبم، إذا قال ذلك يف أهل

هلكوا إال من ِقَبِله مبا نسبهم إليه من اهلالك، ال  (4)معناه أهنم ليسوا كذلك، أال: وعلى الفتح
 .(5)سبحانه وتعاىل (6)من ِقَبِل اهلل

                                 
إنه هو »: يقول: وزاد( 9546ح 4  /  ) «مسنده»وأخرج اإلمام أمحد احلديث يف 

 .«هالك
 .«املراد به»(: ب)و( س)يف (   )
 . «يسؤن»(: س)يف (   )

 أيسالقاموس مادة : ينظر. وهو القنوط ضد الرجاء أو قطع األمل، من اليأس «يؤيِّسون»: وقوله
 (. 46/ ) يأسومادة  (5  / )

 (.س)ساقطة من  «أهل»(   )
 .«وال»: -والنقل منه كما سيأيت- «مشارق األنوار»ويف . «ال»: (أ)يف (  4)
 (.س)لفظ اجلاللة ساقطة من (  6)
 (. 9  / ) «مشارق األنوار»يف  -مع اختالف يسري-هذا التفسري بتمامه (  5)

شعب اإلميان ، (5 6/ )للخطايب  غريب احلديث: وينظر أيضًا يف كالم األئمة حول احلديث
 (.  4/6)، شرح الزرقاين (   /6)هلك ، النهاية مادة (  5/4 )املنهاج للنووي ، (44 /6)
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ائذنوا »: فقال النيب استأذن على  ( )ومنه حديث عائشة رضي اهلل عنها أن رجاًل -6 
 .( () )احلديث «...له فبئس أخو العشرية

بامتياز حال  (6)إال بعد التحقق (4)ال سبيل إىل معرفة وجه هذا احلديث وما ورد يف معناه
له مل يكن  (9)عن حال غريه، فإنه كان خيرب عن الغيب بأمر اهلل، ولو مل يؤذن (5)النيب 

                                 
 .وقال بعض العلماء بتعدد القصة. خمرمة بن نوفل: وقيل. هو عيينة بن حصن الفزاري: قيل(   )

ملبهمات البن بشكوال ، الغوامض وا(79ص)الغوامض واملبهمات لعبدالغين األزدي : ينظر
 (.646، 6/454 )، فتح الباري (69 / )

 .مرتني( س)تكررت يف  «احلديث»كلمة (   )
: فقال أن رجاًل استأذن على النيب  :ولفظه بتمامه( 964 ح    / ) «املصابيح»احلديث يف (   )

، فلما انطلقَ الرجُل يف وجهه وانبسط إليه فلما جلس َتَطلَّق النيب  «ائذنوا له فبئس أخو العشرية»
! يا رسول اهلل قلَت له كذا وكذا، مث َتَطلَّْقَت يف وجهه وانبسطت إليه: قالت عائشة رضي اهلل عنها

من تركه الناس  إن شر الناس عند اهلل منـزلة يوم القيامة مىت َعِهْدِتين َفحَّاشًا؟»: فقال رسول اهلل 
 .«اتقاء فحشه»: ويروى «اتقاء شره

 : خترجيه
 .متفق عليه

(   56ح  4  ص)فاحشًا وال متفاحشًا  أخرجه البخاري يف األدب، باب مل يكن النيب 
ياب أهل ، وفيه يف باب ما جيوز من اغت«وبئس ابن العشرية»: هبذا اللفظ وفيه اختالف يسري، وزاد

(    5ح 66  ص)يف باب املداراة مع الناس ، وفيه، (5664ح 45  ص)الفساد والريب 
 .بنحوه

 . بنحوه(  67 ح  66 /4)ومسلم يف الرب والصلة، باب مداراة من يتقى فحشه 
 .يعين مما ظاهره الغيبة(  4)
 .«التحقيق»(: أ)و( ب)يف (  6)
 .«يف ذلك»زيادة ( س)يف (  5)
 .«يؤذن»مكان  «يرون»(: أ)يف (  9)
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 .( )ليفعل
تنبيه للسامعني على أخذ حذرهم منه،  «ائذنوا له فبئس أخو العشرية»: قوله ( )ففي

 .( )َشرُّه بإظهار الِبْشر له واالنبساط إليه منْؤوُرخصة لألمة يف التَّوقِّي عن شرِّ من ال ُي

                                 
يعين أن اهلل ُيطلعه على بعض صفات عباده وأخالقهم املذمومة الباطنة، فيذكرها ألمته نصحاً هلا، لئال (   )

 .وكأن املؤلف جعل هذا خاصًا بالنيب . يغتر به من ال يعرف باطنه
، بل كل من اطلع من حال شخص على شيء»(: 6/457 ) «الفتح»لكن قال احلافظ يف 

فعليه أن يطلعه على ما حيذر من ذلك قاصدًا ، شي أن غريه يغتر جبميل ظاهره فيقع يف حمذور ماوخ
أن يكشف له عن حال من ُيغتر بشخصه من غري أن  نصيحته، وإمنا الذي ميكن أن خيتص به النيب 

فإن  نيب َيطَّلع املغتر على حاله، فيذم الشخص حبضرته ليتجنبه املغتر ليكون نصيحة، خبالف غري ال
 .«جواز ذمه للشخص يتوقف على حتقق األمر بالقول أو الفعل ممن يريد نصحه

أمره اهلل أن يسن ألمته سنة يف »(:  5 /4) «عارضة األحوذي»وقال ابن العريب املالكي يف 
 .«جهلهالتعريف حبال الفاسق ملن 

، شرح (97  / )حلديث أعالم ا: -غري ما تقدم-ومن رام املزيد يف حبث هذه املسألة فلرياجع 
 (.4   /4)، شرح الزرقاين ( 69- 5/69)، املفهم ( 4/5)، إكمال املعلم ( 4 /  )السنة 

 .«ويف»(: س)يف (   )
تبعًا -قال . «لكن مامل يؤدِّ ذلك إىل املداهنة يف دين اهلل تعاىل»: وهذه هي املداراة؛ قال القرطيب(   )

بذل الدنيا لصالح الدنيا أو الدين، : أن املداراة: املداهنةوالفرق بني املداراة و»: -للقاضي عياض
. هي بذل الدين لصاحل الدنيا: واملداهنة املذمومة احملَّرمة. وهي مباحة ومستحسنة يف بعض األحوال

إمنا بذل له من دنياه حسن عشرته، والرفق يف مكاملته، وطالقة وجهه، ومل ميدحه بقول وال  والنيب 
يف هذا الرجل فعله معه، فإن قوله ذلك إخبار  ، فعلى هذا فال يناقض قوله روي ذلك يف حديث

، ( 4/5)إكمال املعلم : وينظر(.  5/69)املفهم . ها.«...حبق، ومداراته له حسن عشرة مع اخللق
 (.6/457 )الفتح 
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: ، وُيْحَتَمل أنه مبعىن االْنِشراح، يقال( )من الطَّالَقة ( )بين ُيْحَتَمل أنه ( )«ق لهلََّتَط»: وقوهلا
 .(4)ما َتْنشرح: أي «ما َتطَِّلُق له َنْفسي»

                                 
عمدة : ينظر .«لَتَفعَّ»وهو بفتح الطاء املهملة وتشديد الالم وزن  «تَطلَّق يف وجهه»: لفظ احلديث(   )

 (.  /7)الساري  د، إشار(9  /  )القاري 
 .هكذا ظهرت يل يف قراءهتا «بين»(   )
مشارق األنوار : ينظر. فهو َطْلق وَطِليق، أي مستبشر منبسط الوجه ُمَتهلِّله( بالضم)مصدر َطُلق (   )

 (. 9  /  )، عمدة القاري (574 /6)طلق ، ترتيب اللسان مادة (466/ )
وجه َطْلق وطليق : أي أبدى له طالقة وجهه، يقال»(: 6/457 ) «الفتح»بن حجر يف وقال ا

 (.  /7)إرشاد الساري : وينظر. «أي مسترسل منبسط غري عبوس
العني، : ينظر. «َتْفَتِعل»بفتح الطاء املهملة وتشديدها وكسر الالم على وزن : َتطَِّلق «قِلطََّت»: قوله(  4)

 (.576 /6)طلق ، ترتيب اللسان مادة ( 6 /6) م معهماباب القاف والطاء والال
واألكثرون على ذكر (  4 /  ) «الكواكب الدراري»الكرماين يف : وممن ذكر املعىن الثاين

أن األول انشراح يف الظاهر وهو الوجه، : وهو األظهر، والفرق بينهما -كما تقدم-املعىن األول 
ألول ال يدل على الرضا خبالف الثاين، ومن هنا يتبني وجه والثاين يف الباطن وهو انشراح النفس، وا

واهلل . «بئس أخو العشرية»مل يرض عن هذا الرجل بدليل قوله  ترجيح املعىن األول وهو أن النيب 
 .أعلم



 215 الميسر في شرح المصابيح

ى إال كلُّ أميت معاَف»: قال رسول اهلل : ومنه حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه -5 
 . ( )احلديث «...( )نياجملاهر

اهلل عز وجل عليهم من  (4)الذين يعملون املعاصي َجْهرة ويكشفون ما يستره(  )إال: يعين
 .(6)ذلك

                                 
وهو الضبط الذي أراده املؤلف ( ب)و (س)واملثبت من بالرفع،  «اجملاهرون»(: أ)يف األصل و(   )

 .كما سيأيت «املصابيح»حرف يف  وصوبه، وذكر أنه قد
: - كما يف املطبوعة احملققة اليت أحيل عليها -ولفظه ( 967 ح    / ) «املصابيح»احلديث يف (   )

كل أميت معاىف إال اجملاهرين، فإن من اجملاهرة أن يعمل الرجل بالليل عماًل مث يصبح وقد ستره اهلل »
  .«د بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر اهلل عنهيا فالن عملت البارحة كذا وكذا، وق: فيقول

، وسيأيت التنبيه عليه «املصابيح»ويالحظ أن هذا اللفظ فيه خمالفة ملا سيذكره املؤلف عن لفظ 
 .يف موضعه

 :خترجيه
، ومسلم يف (5657ح 47  ص)أخرجه البخاري يف األدب، باب ستر املؤمن على نفسه 

 (.776 ح  7  /4)نسان ِستر نفسه الزهد والرقائق، باب النهي عن هتك اإل
 .(ب)و (س)ساقطة من  «إال»(   )
 .«ستره»(: ب)و( س)يف (  4)
 .( 6/66 ) «الفتح»، وابن حجر يف (7  /  ) «عمدة القاري»العيين يف : مال إىل هذا الوجه(  6)

جهر : بهمعىن جاهر : اجملاهر من باب املفاعلة يقتضي االشتراك، قلُت: فإن قلَت»: وقال العيين
 .«أي أسرعوا[    :آل عمران]       : قوله تعاىل يف به كما

: قال. هو من جاهر بكذا مبعىن جهر به، والنكتة يف التعبري بفاعل إرادة املبالغة»: وقال ابن حجر
، الكواكب الدراري (65 / )ارق األنوار مش: وينظر. «وبقية احلديث تؤكد هذا االحتمال

(  / 64.) 
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َجَهر به : ُيقال. ( )به ( )القبيحة فيتحدَّثون ( )وهو أهنم ُيجاهرون بأعماهلم: وفيه وجه آخر
 .ذا الوجه أشبه بنمط الكالم، وه(4)وَأْجَهره
 (5)، مث ُكِتب مرفوعًا(6)فقدم اهلاء على اجليم «املصابيح»ُحرِّف يف كتاب  «ينراجملاه»و

 .(9)وَحقُّه النصب على االستثناء
                                 

 .«وأعماهلم»(: س)يف (   )
وهو أوىل ألنه يكون من باب املفاعلة كما ( ب)و( س)واملثبت من . «فُيَحدِّثون»(: أ)يف األصل و(   )

 .«عمدة القاري»و «الفتح»املوضعني السابقني من : ينظر. ذكره عدٌد من الشراح
هلل عليهم من تلك األعمال، فاجملاهرة هنا بالتحدث فيما بينهم فتكون املفاعلة على أي مبا ستره ا(   )

، (4/646)علم مل، إكمال ا(67 / )، النهاية ( 4 / )جهر اجملموع املغيث مادة : وينظر. ظاهرها
 .-املوضعني السابقني-الفتح، عمدة القاري : وينظر(. 7  /4 )املنهاج للنووي 

 .-املوضع السابقني-املغيث اجملموع : ينظر(  4)
أعلن به : وجهر الكالَم وبهَعَلَن، : كمنع َرَهَج» :(47/ )جهر مادة  «القاموس»ويف 
 .«أعلنه: جهر الكالم وأجهره: يقال»(: 6 9/ ) «ترتيب اللسان»ويف . «كأجهر

من نسخ  ، وقد راجعت عددًاغري املؤلف «املصابيح»مل أر من أشار إىل هذا التحريف من شراح (  6)
فلم أر هذا التحريف، فلعل النسخة اليت كانت عند املؤلف كانت كذلك، فإن اخلطية  «املصابيح»

وعناية العلماء به يف القسم  «املصابيح»كثرية جدًا كما تقدم يف مكانة كتاب  «املصابيح»نسخ 
 .الدراسي

 . «رفوعًا بهم»(: أ)يف (  5)
 «اجملاهرين»بالنصب : أحيل عليهااحملققة اليت  «حاملصابي»جاء هذا اللفظ يف مطبوعة : أقول

كما صوبه املؤلف، فلعل النسخة اليت اعتمد عليها احملققون وردت كذلك، وقد راجعت عددًا من 
مشكاة »يف بالرفع وكذلك أيضاً ورد  «اجملاهرون»فوجدته كتب بالرفع  اخلطية «املصابيح»نسخ 

 (.67  / ) «املصابيح
عض شراح البخاري أن أكثر رواة البخاري رووه بالنصب، وكذا يف رواية مسلم ذكر ابن حجر وب(  9)

 . ومستخرجي اإلمساعيلي وأيب نعيم
وخرجها . بالرفع، وعليها شرح ابن بطال وابن التني «إال اجملاهرون»: ويف رواية النسفي

على هذا فتكون و»: قال ابن مالك. بعضهم بأهنا جارية على مذهب الكوفيني يف االستثناء املنقطع
= 
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 .اإلنسان ما صنع ايليبأن ال  :( )«( )امَلَجاَنة» ( )وأّما

                                 
لكن اجملاهرون باملعاصي ال يعافون، فاجملاهرون مبتدأ واخلرب حمذوف، وأما : مبعىن لكن واملعىن «إال»

 .«البصريون فلم يروا يف مثل هذا سوى النصب
 :مستثىن من قوله «اجملاهرون»: بأن قوله «املشكاة»و «املصابيح»وخرجها بعض شراح 

 .كل أميت ال يؤاخذون أو ال يعاقبون عقابًا شديدًا إال اجملاهرونأي ، وهو يف معىن النفي «معاىف»
-للكرماين وابن حجر والعيين : شروح البخاري: ينظر. وهناك خترجيات أخرى لرواية الرفع

، ومرقاة املفاتيح (7   /6 )، وشرح املشكاة للطيـيب (7/66)، والقسطالين -املواضع السابقة
(4/696.) 

 .«جملانةوا»( ب)و (س)يف (   )
 .َمَواِجن: ُمجَّان وَمَجَنة، ومن النساء: َيْمُجن ُمُجونًا وَمَجانة وُمْجنًا، واجلمع( بالفتح)َمَجن : يقال(   )

، خمتار (95 /4)، القاموس مادة جمن (66 /5)العني، باب اجليم والنون وامليم معهما : ينظر
 (.69 ص)الصحاح 

مشكاة »ويف . «اجملاهرة»: -املطبوعة اليت أحيل عليهاكما يف - «املصابيح»لفظ احلديث يف (   )
 «حاملصابي»، ويظهر أنه اختالف يف نسخ ورد اللفظ كما أثبت املؤلف( 67  / ) «املصابيح
 .اخلطية

 «اإلهجار»و «اإلجهار»: وهاتان روايتان للحديث، وقد ورد بغريمها أيضًا، فورد بلفظ: أقول
املتقدمة،  «شروح البخاري»: علماء حول هذه الروايات يفينظر كالم ال. «اهلجار»و «اجلهار»و
 (.6  /4 )للنووي  «املنهاج»و( 4/646) «إكمال املعلم»و (69 / ) «مشارق األنوار»و
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 : ومن الحسان

إذا أْصبح ابن آدم »: قال سعيد اخلدري رضي اهلل عنه رفعه إىل النيب حديث أيب  -9 
 .( )«( )ِللِّسان ( )ُتَكفُِّرفإن األعضاء كلَّها 

                                 
هكذا . الرباعي «َكفَّر»بضم املثناة الفوقية وفتح الكاف وتشديد الفاء املكسورة، مضارع  «ُتَكفِّر»(   )

وال سيما يف كتب الغريب واللغة اليت أشارت إىل  -دون احلروفباحلركات -وقفت عليها مضبوطة 
على ( 4/644) «املرقاة»، ونصَّ القاري يف -وسيأيت العزو إليها ِخالل هذه اهلوامش-هذا احلديث 
 .«املكسورة بتشديد الفاء»: فقال ضبط الفاء

العلماء من أن  ، وهذا هو املوافق ملا ذكره(   /9) «حتفة األحوذي»وتبعه املباركفوري يف 
كما يف  .عظيم صاحبهتوهو أن ُيطأِطئ رأسه وينحين عند ، «تكفري الذِّمي»هذه الكلمة مأخوذة من 
 (.6  / )، واملغرب (54 / )، والفائق (67/ )كفر اجملموع املغيث مادة 

ضبطوها  -طبعة الرسالة- «مسند أمحد»ومل أقف عليها مضبوطة مبا خيالف ذلك، إال أن حمققي 
 !«َتْكُفر»ا هكذ

 ًاجمرورفيكون ( س)، واملثبت من األصل و«ُتَكفِّر»على أنه مفعول به لـ «اللِّسان»(: أ)و( ب)يف (   )
فإن  -إن شاء اهلل-، وهذا هو املوافق ملا يف كتب الغريب واللغة، وهو الصواب «الالم»حبرف اجلر 

 .لفعل هنا الزم ال يتعدى بنفسهأن هذه األعضاء ختضع وتتواضع وتتذلَّل ِللِّسان، فا: املعىن
هذا ما ورد يف الطبعة احملققة اليت  «سانتكفر اللِّ»: -يف اهلامش اآليتكما - «املصابيح»ولفظ 

أحيل عليها، مث راجعت عشر نسخ خطية حمفوظة مبكتبة جامعة اإلمام، فوجدهتا خمتلفة يف رمسها على 
 .الوجهني

ففيه كما  «مسند أمحد»، سوى «اللِّسان»ففيها  -حسب مطبوعاهتا-وأما كتب احلديث 
يعين - .ها.أن نسخ الترمذي كذلك( 6  /7) «إحتاف السادة املتقني»أثبت، وذكر الزبيدي يف 

واهلل . وشروحه «سنن الترمذي»مطبوعات  ، وهذا خيالف ما وقفت عليه من-«املسند»كما يف 
 .أعلم

ذا أصبح ابن آدم فإن األعضاء كلها ُتَكفِّر إ»: ولفظه( 954 ح 6  / ) «املصابيح»احلديث يف (   )
 .«، وإن اعوججت اعوججنااتق اهلل فينا، فإمنا حنن بك فإن استقمت استقمنا: سان فتقولاللِّ

 :خترجيه
 .مداره على محاد بن زيد، عن أيب الصهباء، عن سعيد بن جبري، عن أيب سعيد اخلدري

= 
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وعًا، وبعضهم موقوفاً على أيب سعيد، وإليك فرواه بعضهم عنه مرف: وقد اختلف الرواة عن محاد

 :بيان ذلك
أحسبه مرفوعاً أو حنو ذلك : وهؤالء جزم بعضهم بالرفع، وعند بعضهم) :احلديث مرفوعًا: أواًل

 (.من األلفاظ اليت سأشري إليها عند كل طريق
 (.467 ح 4  /9)أخرجه الترمذي يف الزهد، باب ما جاء يف حفظ اللسان 

 .من طريق ابن خزمية(   4/  ) «ذيب الكمالهت»واملزي يف 
حدثنا حممد بن موسى البصري، حدثنا محاد بن زيد، عن أيب ( الترمذي وابن خزمية)كالمها 

 .هبذا اللفظ. الصَّْهباء، عن سعيد بن جبري، عن أيب سعيد اخلدري رفعه
 واحد عن هذا حديث ال نعرفه إال من حديث محاد بن زيد، وقد رواه غري»: وقال الترمذي

 .«محاد ابن زيد ومل يرفعوه
شعب »البيهقي يف : ومن طريقه(     ح 556/ ) «مسنده»وأخرجه أبو داود الطيالسي يف 

 (.79 ح    ص) «اآلداب»، ويف ( 4 /4) «اإلميان
 . عن عفان( 764  ح  4/46 )وأخرجه أمحد 

عن بشر بن (   6 ح 64 ص)البن املبارك  «الزهد»زوائده على واحلسني املروزي يف 
 .السَِّرّي

. «وال أعلمه إال رفعه: قال محاد»: عن محاد به، وعندهم( الطيالسي وعفان وبشر)ثالثتهم 
 .وليس عند أمحد تعيني القائل

( 67 /4) «احللية»، وأبو نعيم يف (799ح 9  / ) «املنتخب»وأخرجه عبد بن محيد يف 
 .عن سليمان بن حرب
من طريق حممد بن  -املوضع السابق-، وأبو نعيم (46  ح  5/ ) «مسنده»وأبو يعلى يف 

 .الفضل
 .وأبو نعيم أيضًا من طريق سهل بن حممود، ومسدد

 .من طريق أمحد بن عبدامللك بن واقد احلراين «شعب اإلميان»والبيهقي يف 
وعبدالرمحن بن ، من طريق حممد بن عبيد بن ِحَساب( 46/  ) «التمهيد»وابن عبدالرب يف 

 . مهدي
= 
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غريب من »: وقال أبو نعيم. مرفوعًا: أو. رفعه: أو. يرفعه: وعندهم. سبعتهم عن محاد به

رأيت سفيان »: قال ابن مهدي: وعند ابن عبدالرب. «حديث سعيد، تفرد به محاد، عن أيب الصهباء
 .«الثوري جالسًا عند محاد بن زيد يكتب هذا احلديث
 .ن عبداهللوأخرجه الترمذي يف املوضع السابق عن صاحل ع

 .بن موسى القزاز عن عمران(   ) «الصمت»و(  7) «الورع»وابن أيب الدنيا يف 
 .مسدد بن مسرهدمن طريق (  ح 6ص) «عمل اليوم والليلة»وابن السين يف 

 .أراه رفعه: «الصمت»وعند ابن أيب الدنيا يف . أحسبه رفعه: وعندهم. ثالثتهم عن محاد به
يرفعه، إال أنه هناك قد مجعه : ورواية مسدد تقدمت عند أيب نعيم وفيه .أظنه رفعه: وعند ابن السين

 .مع غريه فرمبا كانت اللفظة لغريه
فهؤالء ثالثة عشر نفسًا، جزم محاد بالرفع يف حديث عشرة منهم، إذا استثنينا رواية : أقول

لغالب رجحان مسدد، وتردد يف حديث ثالثة منهم مع ترجيحه للرفع؛ ألن هذه األلفاظ تفيد يف ا
 .اخلرب

  :احلديث موقوفًا: ثانيًا
عن أيب  -السابقاملوضع -الترمذي : ومن طريقه( 679 ح   6/ ) «الزهد»أخرجه هناد يف 
 .أسامة محاد بن أسامة

 .عن أيب كامل(  4 ص) «الزهد»وأمحد يف 
 .من طريق إسحاق بن أيب إسرائيل(  4/  ) «التمهيد»وابن عبدالرب يف 
يعين - «هذا أصح من حديث حممد بن موسى»: وقال الترمذي. اد به موقوفًاثالثتهم عن مح

 .-املرفوع

 :النظر يف اخلالف
يظهر مما تقدم أن هذا االختالف إمنا هو من قبل محاد بن زيد، كما جاء التصريح بذلك يف رواية 

 . الطيالسي وبشر بن السري
 :والذي يظهر رجحانه هو رفع احلديث ألمرين

د بن زيد أكثر ما كان حيدث بالرفع جازمًا به، وهكذا رواه أكثر تالمذته وعدهتم أن محا - 
 .عشرة، وفيهم ثقات أثبات، كالطيالسي وبشر بن السري وابن مهدي وعفان وغريهم

 .ورواه غري هؤالء بالرفع أيضًا، لكن يف حديثهم شيء من التردد وهم ثالثة
= 
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 .ويف مقابل هؤالء مل يروه بالوقف سوى ثالثة

 .واهلل أعلم. أن احلديث وإن روي موقوفًا فإن له حكم الرفع - 

 :دراسة إسناد الطيالسي
املتوىف سنة تسع . ، أبو إمساعيل البصري األزرقبن ِدْرهم األزدي اجَلْهَضِمي محاد بن زيد - 

 .وسبعني ومئة
 .ين، وأيب الصَّْهباء، وهشام بن عروة وغريهمروى عن أيوب السختيا

 .وعنه أبو داود الطيالسي، وسليمان بن حرب، وعبدالرمحن بن مهدي وغريهم
ما رأيت أحدًا مل يكتب أحفظ منه، وما رأيت بالبصرة أفقه منه، ومل أر أعلم »: قال ابن مهدي

 .«بالسنة منه
 .«أحب إيل من محاد بن سلمة من أئمة املسلمني، من أهل الدين، وهو»: وقال أمحد
 .«كان حيفظ حديثه كاملاء»: قال الذهيب

 .«ثقة ثبت فقيه»: «التقريب»ويف 
، (9  / )، اجلرح والتعديل (95 ص)تقدمة املعرفة لكتاب اجلرح والتعديل البن أيب حامت 

 (.5  )، حبر الدم (474 )، التقريب (7   )، الكاشف ( 44 )هتذيب الكمال 
 .، من السادسةالكويف ْهَباءأبو الصَّ -2

 .روى عن سعيد بن جبري
وعنه محاد بن زيد، وأخوه سعيد بن زيد، واحلسن ابن أيب جعفر، وُعمارة بن زاذان الصيدالين، 

 .وموسى بن سعيد الراسيب
 .«الثقات»ذكره ابن حبان يف 

 . «مقبول»: وقال ابن حجر
 .واهلل أعلم. «ُوثِّق»: وعادته أن يقول يف مثل هذا!. «ثقة»: هيب قال فيهوالعجب أن الذ
، هتذيب (9/569)، الثقات البن حبان (76 /7)، اجلرح والتعديل (44ص)الكىن للبخاري 

 (.46 4)، التقريب (66 /  )، هتذيب التهذيب ( 557)، الكاشف (9445)الكمال 
أبو عبداهلل الكويف، : الواليب موالهم، أبو حممد، ويقال بن هشام األسدي سعيد بن جبري -3

 .أحد أئمة التابعني، قتله احلجاج سنة مخس وتسعني، وهو ابن تسع وأربعني سنة على املشهور
 .روى عن أيب سعيد اخلدري، وابن عباس، وابن عمر رضي اهلل عنهم وغريهم

= 
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؛ َيَضع يَده على َصْدره ( )للدَّهاقني ( )َكفِّرُ الِعْلُجأن َيْخَضع اإلنسان لغريه، كما ُي: ( )التكفري
 . وَيَتطاَمن له

 :قال جرير

                                 
 .ناه عبدامللك، وعبداهلل وغريهموعنه أبو الصهباء، واب

يعين سعيد بن  «أليس فيكم ابن أم الدمهاء»: كان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه يقول
 .جبري

لقد مات سعيد بن جبري، وما على ظهر األرض أحد إال وهو »: وقال عمرو بن ميمون عن أبيه
 .«حمتاج إىل علمه

 .«يد بن جبري ِجْهِبذ العلماءسع: كان يقال»: وقال أشعث بن إسحاق
وال »: وال طاوس؟ قال: قيل «ليس يف أصحاب ابن عباس مثل سعيد»: وقال علي بن املديين

 .«طاوس وال أحد
 .«هو ثقة إمام حجة على املسلمني»: وقال أبو قاسم الطربي

 .وأخباره ومناقبه كثرية جدًا
 .«ثقة ثبت فقيه»: «قريبتال»ويف 

، سري أعالم ( 9 /4)، حلية األولياء (694)، ترتيب ثقات العجلي (9   )طبقات ابن سعد 
 (.94  )، التقريب (  /4)، هتذيب التهذيب (   /4)النبالء 

 : احلكم على احلديث
مما تقدم يتبني أن احلديث ضعيف هبذا اإلسناد؛ من أجل أيب الصهباء، حيث مل أقف له على متابع 

 .واهلل أعلم. فيبقى حديثه لينًا
 .«التكفر»(: أ)ويف  «التفكري»(: س)يف   ( )
 (.44 ص)علج خمتار الصحاح مادة . هو الواحد من كفار العجم واجلمع ُعُلوج وأعالج(   )
، لفظ معرب يطلق على رئيس القرية، وعلى زعيم فالحي العجم، (بكسر الدال وضمها)مجع ِدْهقان (   )

 .(6  /4)، القاموس ( 6 / ) دهقننري مادة املصباح امل. وعلى التاجر، وعلى من له مال وعقار
وكانت تستنكف ، الكبري من كفار العجم: الدهقان عند العرب»(: 66 / ) «املغرب»ويف 

 .«عن هذا االسم
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 .( () )َفَضعوا السِّالح وَكفُِّروا َتْكفريًا  وإذا مسعت حبرب َقْيس بعدها

                                 
 (.6  ص)ديوانه (   )
 .(464/ )كفر مادة  «الصحاح»إىل هنا بنصه يف  (التكفري)ما ذكره املؤلف يف تعريف (   )

،  76 /9)، ترتيب لسان العرب (69 /6)ف والراء والفاء معهما باب الكاالعني : وينظر
 76 ). 

غريب احلديث للخطايب : ينظر. أي تذل وختضع «ُتَكفِّرُ ِلّلسان»: فمعىن قوله يف احلديث: أقول
غريب احلديث البن ، (67/ )اجملموع املغيث ، (54 / )كفر للزخمشري مادة الفائق ، ( 44/ )

 .( 5 /4)ية البن األثري ، النها(75 / )اجلوزي 
، وعند احلديث «...بك ناتق اهلل فينا فإمنا حن: فتقول»: ومما يؤكد هذا املعىن قوله عقب ذلك

منها وتذلل؛ ألهنا تعلم أن وهذا خضوع  «ننشدك اهلل فينا»: «الشعب»أيب نعيم والبيهقي يف 
وراجع شرح . و القائد هلااستقامتها واعوجاجها مرهون باستقامته واعوجاجه، فهي تابعة له وه

 (.4   /6 )املشكاة للطيـيب 
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- أهنا كذا ( )من َصِفيَّة َحْسُبَك: قلت للنيب : ومنه حديث عائشة رضي اهلل عنها -4 
 .( )«َلَمَزَجْته كلمًة لو ُمِزَجْت بالبحر لقد قلِت»: ( )، قال-يعين قصرية

                                 
مرقاة املفاتيح : ينظر .من عيوهبا البدنية :وتريد .(69ص)حسب خمتار الصحاح مادة . أي كفاك منها(   )

(4/674.) 
عليه -ذرية هارون بن عمران ، من بين النضري من وصفية هي أم املؤمنني بنت حيي بن أخطب

قال ابن . وتزوجها وجعل عتقها صداقها ، وقعت يف السيب يوم خيرب، فأخذها رسول اهلل -السالم
، اإلصابة (6  4)طبقات ابن سعد . «توفيت سنة اثنتني ومخسني يف خالفة معاوية»: سعد
(  469.) 

 .«فقال»(: س)يف (   )
: قلت للنيب : رضي اهلل عنهاقالت عائشة : ولفظه(  94 ح 7  / ) «املصابيح»احلديث يف (   )

. «كلمًة لو ُمِزج هبا البحر ملَزَجْته قلتلقد »: ، فقال-تعين قصرية-حسبَك من صفية كذا وكذا 
 .«حََّص»: وقال البغوي

 : خترجيه
 .عن مسدد( 4494ح 57 /4)أخرجه أبو داود يف األدب، باب يف الغيبة 

 .عن حممد بن بشار( 664 ح  7 /9) -بدون عنوان-، باب والترمذي يف صفة القيامة
 .عن ابن أيب عاصم، حدثنا املقدمي( 44 ح 4  ص) «التوبيخ»وأبو الشيخ يف 

حدثين علي بن األقمر، عن أيب حذيفة، عن : ثالثتهم عن حيىي بن سعيد، حدثنا سفيان، قال
وأثبت احملقق يف نص احلديث . «تعين قصرية: قال غري مسدد»: واللفظ أليب داود وعنده. عائشة
لو مزج هبا »: وأشار يف احلاشية إىل أنه ورد يف نسخة «لو مزجت مباء البحر ملزجته»: قوله
 .«أبو حذيفة»: وسقط من إسناد أيب الشيخ. «حسن صحيح»: وقال الترمذي .«البحر

 .عن حممد بن بشار -املوضع السابق-وأخرجه الترمذي 
 (.65 ح  6 ص) «مساوئ األخالق»طريقه اخلرائطي يف  ومن( 47 /5)واإلمام أمحد 

 .من طريق حممد بن أيب بكر(   59ح  6 /6) «الشعب»وأخرجه البيهقي يف 
يارسول اهلل إن صفية امرأة، وقالت : قلت: -كما عند الترمذي-ولفظه . ثالثتهم عن سفيان، به

 .«هبا ماء البحر ملزج لقد مزحت بكلمة لو مزج»: فقال -كأهنا تعين قصرية-بيدها هكذا 
= 
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 :دراسة إسناد أيب داود

البصري، أبو احلسن، يقال إنه أول من  بن ُمَسْرَبل بن ُمْسَتوِرد األسدي ُمَسدَّد بن ُمَسْرَهد - 
 .سنة مثان وعشرين ومئتني صنف املسند بالبصرة، مات

 .روى عن حيىي القطان، وإمساعيل بن علية، وبشر بن املفضل وغريهم
 .وعنه البخاري، وأبو داود، والعجلي وغريهم

 .«لو أتيت مسددًا يف بيته فحدثته لكان يستأهل»: قال حيىي القطان
اكتب »: ة؟ قالعمن أكتب بالبصر: قلت ليحىي بن معني: وقال جعفر بن أيب عثمان الطيالسي

 .«عن مسدَّد، فإنه ثقة ثقة
 .«مسدَّد صدوق، فما كتبَت عنه فال ُتِعده»: قال يل أمحد بن حنبل: وقال أبو زرعة

 .«حافظثقة »: «التقريب»ويف 
، تذكرة (6477)، هتذيب الكمال (4 4/4)، اجلرح والتعديل (964 )ترتيب ثقات العجلي 

 (.5674)، التقريب ( 6/67 )، سري أعالم النبالء (5 4)احلفاظ 
 .التميمي، أبو سعيد البصري، املتوىف سنة مثان وتسعني ومئة بن َفرُّوخ القطانحيىي بن سعيد  -2

 .روى عن الثوري، وابن عيينة، ومالك بن أنس وغريهم
 .وعنه مسدد بن مسرهد، وأمحد بن حنبل، وابن معني وغريهم

وأثىن  «إليه املنتهى يف التثبت بالبصرة»: وقال أيضًا. «ما رأت عيناي مثله»: قال اإلمام أمحد
 .عليه كثريًا

 .«مل أر أحدًا أثبت من حيىي القطان»: وقال علي بن املديين
 .«إمام أهل زمانه»: وقال بندار 

 .«ثقة متقن حافظ إمام قدوة»: «التقريب»ويف 
، مشاهري (66 /7)، اجلرح والتعديل (   ص)دمة املعرفة ، تق(4   )طبقات ابن سعد 

 (.9669)، التقريب ( 7 /  )، هتذيب التهذيب ( 945)، تاريخ بغداد (94  )علماء األمصار 
 .، أبو عبداهلل الكويف، وفاته سنة إحدى وستني ومئةبن مسروق الثوري سفيان بن سعيد -3

 .روى عن علي بن األََْقَمر، ومحيد الطويل، واألعمش وغريهم
 .وعنه حيىي القطان، وشعبة، وأبو عاصم الضحاك بن خملد وغريهم

= 
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سفيان أمري »: قال شعبة وابن عيينة وأبو عاصم الضحاك بن خملد وابن معني وغريهم من األئمة

 .«املؤمنني يف احلديث
 .«ام حجةثقة حافظ فقيه عابد إم»: «التقريب»ويف 

، (65 /5)، حلية األولياء (47  )، مشاهري علماء األمصار (6 5)ترتيب ثقات العجلي 
، التقريب (4/77)، هتذيب التهذيب (7  /9)، سري أعالم النبالء (469 )هتذيب الكمال 

( 446.) 
بكسر الدال املهملة )الواِدعي ( بسكون امليم وباملهملة) بن عمرو اهَلْمذاين علي بن اأَلْقَمر -4
 .أحد التابعني، من الرابعة. الكويف( بكسر الزاي بعدها مهملة)، أبو الواِزع (وباملهملة

 .روى عن أيب حذيفة سلمة بن ُصَهْيبة، وأيب األحوص اجُلَشمي، وأيب ُجَحْيفة وغريهم
 .وعنه الثوري، وشعبة، واألعمش وغريهم

وعن ابن . «ثقة»: ل ابن معني والعجلي ويعقوب بن سفيان والنسائي وابن خراش والدارقطينقا
 .«ثقة حجة»: معني

 . «ثقة صدوق»: وقال أبو حامت
  .«ثقة»: «التقريب»ويف 

 .ورى له اجلماعة
، هتذيب (9 9)، ثقات ابن شاهني (94 /5)، اجلرح والتعديل (44  )ترتيب ثقات العجلي 

 (.4576)، التقريب (66 /9)، هتذيب التهذيب (5 46)الكمال 
ابن : ، ويقالابن ُصَهْيب: ابن صهبة، ويقال: ويقال-سلمة بن ُصَهْيبة، : أبو حذيفة -5

 . األََْرَحِبي الكويفاهَلْمداين -ابن ُأَصْيِهب: صهبان، ويقال
وكان من أصحاب ابن مسعود . «يزيد بن صهيبة: اسم أيب حذيفة»: وقال يعقوب بن سفيان

 .من الثالثة. رضي اهلل عنه
 .روى عن عائشة، وابن مسعود، وحذيفة بن اليمان رضي اهلل عنهم وغريهم

 .وعنه علي بن األقمر، وخيثمة بن عبدالرمحن، وأبو إسحاق السبيعي
 . «ثقة»: عقوب بن سفيانقال ي

 .«الثقات»وذكره ابن حبان يف 
 .«صحيحه»وأخرج له مسلم يف 

= 
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والصواب على ما  ( )«املصابيح»ألفاظ هذا احلديث يف كتاب  ( )قد ُحرِّفت: قلت
                                 

 .«ثقة»: «اخلالصة»و «التقريب»ويف 
، الكىن ملسلم ( 4/9)، التاريخ الكبري ( 5 4، 56 4)العلل ومعرفة الرجال لإلمام أمحد 

، (6  /4)يب ، هتذيب التهذ(464 )، هتذيب الكمال (9  /4)، الثقات البن حبان (764)
 (.44 ص)، اخلالصة للخزرجي (474 )التقريب 

 :احلكم على احلديث
واهلل . «حسن صحيح»: وتقدم قول الترمذي. مما تقدم يتبني أن احلديث صحيح هبذا اإلسناد

 .أعلم
 .بقية النسخ، واملثبت من «حرف»: يف األصل(   )
 :التحريف الذي أشار إليه املؤلف يف موضعني من احلديث(   )

 .«أهنا كذا»: أثبت املؤلف مكانه «كذا وكذا»: قوله: األول
 «املرقاة»، والقاري يف (ب/   ل) «صابيحملشرح ا»يف  ضاوييالب :وممن أشار إىل هذا أيضًا

أهنا كذا »إال أن األخريين أثبتا لفظة ( 74 /6) «التعليق الصبيح»، والكاندهلوي يف (4/674)
 .«وكذا

هو لفظ أيب  -كما يف املطبوعة اليت أحيل عليها- «املصابيح»احب اللفظ الذي ساقه ص: أقول
فيمتنع مع  «املصابيح»وقد وردت العبارة عند أيب داود موافقة ملا يف  -تقدم يف التخريجكما -داود 

 .«املصابيح»حترفت يف هذا القول بأن هذه اللفظة 
هول، وعما ال يراد التصريح ويكىن هبا عن اجمل، هذه من ألفاظ الكنايات «كذا وكذا»: وقوله

 (.7  /4)، النهاية (7 / )كذا اجملموع املغيث مادة : ينظر. به
أهنا أشارت بيدها، : وهو هنا كناية عن قصرها، كما فسر ذلك يف احلديث، ويف بعض الروايات

: وينظر. واهلل أعلم. حسبك من صفية قصرها، فهي عبارة مستقيمة: فاملعىن. تريد أهنا قصرية
 . -تقدما- «التعليق الصبيح»و «رقاةامل»

 .«لو مزجت بالبحر ملزجته»: أثبت مكانه «لو مزج هبا البحر ملزجته»: قوله: الثاين
( 4   /6 )الطيـيب  :منهم «املشكاة»و «املصابيح»وقد نقله عن املؤلف عدٌد من شراح 

نت يف نسخة مصححة وامل «املصابيح»قد ورد هذا احلديث كما يف »: حيث نقله مث عقب عليه فقال
مزج هبا البحر، بل مزجت : ، ولعل التخطئة ألجل الدراية ال الرواية، إذْ ال يقال«سنن أيب داود»من 

= 
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 . ( )ذكرناه
اْغَتْبتِ هبا ُأْخَتك املؤمنة  أن تلك الكلمة اليت: ( )، واملراد( )على معىن االتساع واجملاز وامَلْزج
 .(6)هبا، لو ُقدِّر َأْن لو كانت مما ُيْمزج بالبحر مع غزارته لَغيَّرْته عن حاله (4)وِعْبِتيَها

                                 
إن املزج واخللط يستدعيان االمتزاج واالختالط، وكل من املمتزجني ميتزج : وميكن أن يقال. بالبحر
 .اخل «...باآلخر

ث إشارة لطيفة إىل أن هذه الكلمة منك ولو كانت يف احلدي»: -املوضع السابق-وقال القاري 
صغرية وقليلة عندك، فهي عند اهلل كبرية وكثرية حبيث لو مزج هبا البحر بأجناسها وأصنافها وأنواعها 

وهذا من البالغة غاية مبلغها، ويف البليغ من الزجر هناية . ووسعها من طوهلا وعرضها وعمقها لغلبته
 .«حدها ومنتهاها

  .«ما ذكرناوالصواب »(: أ)األصل ويف (   )
 .«اجملاز واالتساع»(: ب)و( س)يف (   )
 .«واملراد منه»(: س)يف (   )
بدون ( س)حيث جاءت يف  (أ)و( س)يف  ويقرب منه ما( ب)، واملثبت من «وَغنَّْيت»: يف األصل(  4)

 .«وعينها»: رمست هكذا( أ)حرف الياء، ويف 
اخللط والتغيري بضم غريه إليه، : املزج»(: ب/   ل) «شرح املصابيح»قال القاضي البيضاوي يف (  6)

فكيف بأعمال ، لغريته عن حاله مع كثرته وغزارته، أن هذه الغيبة لو كانت مما ُيمزج بالبحر :واملعىن
 .«َنْزر ُخِلطت هبا ؟

ما أعلم هذا احلديث من أعظم الزواجر عن الغيبة أو أعظمها، و»: ونقل املناوي عن النووي قوله
فيض القدير  .«[ :النجم]       شيئًا من األحاديث بلغ يف ذمها هذا املبلغ 

( 6/6 4 .) 
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 ومن باب الوعد

 :من الحسان

قبل أن  لنيب بايعت ا: العامري رضي اهلل عنه قال(  )احلسماء حديث عبداهلل بن أيب -7 
 .( )ُيبعث

                                 
 .بتقدمي امليم على السني «احَلْمساء»هكذا يف مجيع النسخ، والصواب (   )

إنه عبداهلل بن أيب : ر، ويقالسكن مص: وقيلله صحبة، سكن البصرة، »: قال املزي وغريه
 . ها.«اجلدعاء، والصحيح أنه غريه

، اإلصابة (4   )، هتذيب الكمال (766 )، أسد الغابة (7  / )ثقات ابن حبان : ينظر
 (. 54 /6)، هتذيب التهذيب ( 456)

قية، قبل أن ُيْبعث، وبقيت له ب بايعت النيب : ولفظه( 947 ح    / ) «املصابيح»احلديث يف (   )
لقد َشَقْقَت »: فوعدته أن آتيه هبا يف مكانه فنسيت، فذكرت بعد ثالث، فإذا هو يف مكانه، فقال

 .«أنتظرك علي، أنا ههنا ُمْنذ ثالث

 :خترجيه
ل بن ميسرة، عن وقع اختالف يف إسناد هذا احلديث، ومداره على إبراهيم بن َطْهمان، عن بدي

-عبدالكرمي، عن عبداهلل بن شقيق، عن أبيه، عن عبداهلل بن أيب احَلْمساء فرواه بعضهم عن إبراهيم 
 .بإثبات عبدالكرمي، ورواه بعضهم عنه بإسقاط عبدالكرمي من اإلسناد -كما تقدم

 :وإليك ختريج كل وجه
 .-إثبات عبدالكرمي يف اإلسناد-: الوجه األول

البيهقي يف : ، ومن طريقه(4775ح 77 /4)د يف األدب، باب يف الِعَدة أخرجه أبو داو
حدثنا حممد بن حيىي بن فارس ( 74 /6 ... )يف الشهادات، باب من وعد غريه شيئًا «سننه»

 .النيسابوري
عن أمحد بن ( 4  / ) «أسد الغابة»وابن األثري يف ( 456) «الصمت»وابن أيب الدنيا يف 

 .إبراهيم
 .عن عباس بن أيب طالب(  6  ح 5  / ) «أخبار مكة» والفاكهي يف
 .عن نصر بن داود اخلليجي( 99 ح 74 / ) «مكارم األخالق»واخلرائطي يف 

= 
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 .عن حممد بن أيوب( 9ح   ص) «قلنياملنتقى من مسند امل»وَدْعَلج السِّجزي يف 

 .من طريق أيب أمية وإبراهيم بن إسحاق -املوضع السابق-والبيهقي 
 .من طريق حممد بن زكريا الغاليب( 5  ح 56 /7) «ختارةامل»املقدسي يف  والضياء

مثانيتهم عن حممد بن ِسنان الَعَوقي، عن إبراهيم بن طهمان، به، واللفظ أليب داود مع اختالف 
 .«هذا عندنا عبدالكرمي بن عبداهلل بن شقيق: قال حممد بن حيىي»: يسري، وقال أبو داود

، وابن حبان يف -املوضع السابق-ئطي ، واخلرا( 9/4) «لطبقاتا»وأخرجه ابن سعد يف 
من طرق عن معاذ بن هانئ،  -املوضع السابق- «املختارة»، والضياء يف (46 / ) «اجملروحني»

 .عن إبرهيم بن طهمان، به
موسى ]عن حممد بن سليمان الباغندي الكبري، ثنا أبو حذيفة  -املوضع السابق-وأخرجه دعلج 

 (.شقيق)ثنا إبراهيم بن طهمان، به، إال أنه سقط من اإلسناد [ النهديابن مسعود 
 .-إسقاط عبدالكرمي من اإلسناد-: الوجه الثاين

رواه ابن مهدي وأبو عون الزيادي عن إبراهيم بن طهمان، عن بديل، عن عبداهلل بن شقيق، عن 
 . أبيه، عن عبداهلل بن أيب احلمساء
 «حتفة األشراف»عقب خترجيه للحديث واملزي يف  «املختارة»ذكر ذلك الضياء يف 

(4/   .) 
قال (: 44 /9) «أيب داودسنن خمتصر »و(  4/4) «الترغيب والترهيب»وقال املنذري يف 

إبراهيم بن [ يعين ابن أيب احَلْمساء] روى حديثه: له «كتاب الصحابة»أبو علي بن السكن يف 
عن بديل، عن عبدالكرمي : ويقال. ق، عن أبيه، عنهطهمان، عن بديل بن ميسرة، عن عبداهلل بن شقي

واهلل . ويشبه أن يكون ما ذكره أبو علي من إسقاط عبدالكرمي هو الصواب: قال املنذري. املعلِّم
 .ها.أعلم

العلل »، وابن اجلوزي يف -املوضع السابق- «اجملروحني»ابن حبان يف : وأشار إىل هذا الوجه
 (.9 9/ ) «املتناهية

 :اخلالف النظر يف
، وابن «التحفة»واملزي يف ، «املختارة»الضياء يف : رجح أكثر احلفاظ الوجه األول، منهم

وإمنا ذكرت هذا اخلرب؛ ألن الناس »: -أن أخرج احلديثبعد -حيث قال  «ااجملروحني»حبان يف 
= 
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 رووه عن بديل بن ميسرة، عن عبداهلل بن شقيق نفسه، وأسقطوا عبدالكرمي من اإلسناد لكيال

 . «يعرف
 . «العلل»وأقره ابن اجلوزي يف 

ابن مهدي : ويؤيده ما سيأيت عند عرض اخلالف اآلخر يف اإلسناد، من أن مجاعة من األئمة منهم
وهو مصري منهم  «عن أبيهعبدالكرمي بن عبداهلل بن شقيق، »والبزار واملزي يرون أن صواب اإلسناد 

 .لمواهلل أع. إىل إثبات عبدالكرمي يف اإلسناد

 :خالف آخر يف ذكر شقيق العقيلي يف اإلسناد
بديل بن ميسرة، عن عبدالكرمي، عن عبداهلل بن شقيق العقيلي، عن : -كما تقدم-صورة اإلسناد 

 .أبيه، عن عبداهلل بن أيب احَلْمساء
يف اإلسناد والد عبداهلل بن شقيق، وهكذا رواه كل من تقدم ذكره من ( شقيق)يعين بذكر 

 :لدعلج من طريق أيب حذيفة ففيه «املنتقى من مسند املقلني»ما كان يف  األئمة، إال
يعين ليس فيه . عن بديل، عن عبدالكرمي، عن عبداهلل بن شقيق، عن عبداهلل بن أيب احَلْمساء

 :والد عبداهلل وهذا هو رأي عدد من األئمة واحملققني حيث يرون أن صواب اإلسناد هكذا( شقيق)
 .عبدالكرمي بن عبداهلل بن شقيق، عن أبيه، عن عبداهلل بن أيب احَلْمساء بديل بن ميسرة، عن

مث . «هذا عندنا عبدالكرمي بن عبداهلل بن شقيق: قال حممد بن حيىي»: -كما تقدم-قال أبو داود 
 .«بلغين أن بشر بن السري رواه عن عبدالكرمي بن عبداهلل بن شقيق»: قال أبو داود أيضًا

ما أظن إبراهيم بن طهمان إال »: -«حتفة األشراف»كما يف -مهدي  وقال عبدالرمجن بن
 .ها.«بن شقيق، عن أبيه، عن أيب احَلْمساءعبدالكرمي بن عبداهلل : ، وإمنا هو«عبدالكرمي»أخطأ يف 

والد عبداهلل بن -أظن فيه غلطاً من الناقل؛ ألن شقيقاً »: أيضًا «التحفة»كما يف -وقال البزار 
 .«عبدالكرمي بن عبداهلل بن شقيق، عن أبيه:  أعلم له إسالمًا، إمنا هوجاهلي، ال -شقيق

حيث ( 54 ص) «قريبتال»وابن حجر يف  (.4 4/4 ) «هتذيب الكمال»وصوبه املزي يف 
عن عبداهلل بن شقيق، عن عبداهلل بن أيب : شقيق العقيلي جاء يف رواية موهومة، والصواب»: قال

 .«احلمساء

 :وددراسة إسناد أيب دا
 (. 4 ص)تقدمت ترمجته . ثقة حافظ جليل: النيسابوري الذهلي بن فارس حممد بن حيىي - 

= 
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 (.64 ص)تقدمت ترمجته . ثقة ثبت: العوقي حممد بن ِسَنان -2
، ابن ُشْعبة اخلراساين، أبو سعيد اهَلَروي( بفتح املهملة وسكون اهلاء) إبراهيم بن َطْهمان -3

 . ومئةولد هَبَراة، وسكن َنْيسابور، مث قدم بغداد وحدث هبا وسكنها حىت مات هبا سنة مثان وستني
 .روى عن ُبَدْيل بن َمْيسرة، وأيوب السختياين، وثابت الُبَناين وغريهم

 .وعنه حممد بن سنان العوقي، وأبو عامر العقدي، وأبو حذيفة النهدي وغريهم
 .«ثقة»: قال اإلمام أمحد وأبو داود وأبو حامت وغريهم

لسماع، ما كان خبراسان كان صحيح احلديث، حسن الرواية، كثري ا»: وقال إسحاق بن راهويه
 .«أكثر حديثًا منه، وهو ثقة

كان ثقة يف احلديث، مل يزل األئمة يشتهون حديثه، ويرغبون »: وقال عثمان بن سعيد الدارمي
 .«فيه ويوثقونه
ثقة حسن احلديث، مييل شيئًا إىل »: إال أهنم نسبوه إىل اإلرجاء، فقد قال صاحل بن حممد: أقول

 .«حبب اهلل حديثه إىل الناس، جيد الروايةاإلرجاء يف اإلميان، 
 .«كان يرى األرجاء، وكان شديدًا على اجلهمية»: وقال أمحد

 . «ثقة، إمنا تكلموا فيه لإلرجاء»: وقال الدارقطين
فهذا رجل عامل كبري القدر . ، وكان مرجئًا«الصحيحني»ثقة متقن من رجال »: قال الذهيب

؟ أفمجرد اإلرجاء ُيَضعَّف حديث الثقة ويهدر؟، فقد كان من هو خبراسان، أخطأ يف مسألة فكان ماذا
 .«أكرب من إبراهيم مرجئًا
احلق فيه أنه ثقة صحيح احلديث إذا روى عنه ثقة، ومل يثبت غلوه يف »: وقال ابن حجر

 .«اإلرجاء، وال كان داعية إليه، بل ذكر احلاكم أنه رجع عنه
 .خانوقد أخرج حديثه الشي. أنه ثقة: فاحلاصل

، (9 /5)، الثقات البن حبان (69 / )، اجلرح والتعديل (667)سؤاالت أيب داود ألمحد 
، (47 )، التقريب (   / )، هتذيب التهذيب ( )، الرواة الثقات للذهيب (5  )ميزان االعتدال 
 (.76 )، طبقات احلفاظ (469ص)هدي الساري 

 .ومئة -ثالثني: وقيل-وفاته سنة مخس وعشرين . الُعَقْيلي البصري ُبَديل بن َمْيسرة -4
روى عن عبدالكرمي بن عبداهلل بن شقيق العقيلي، وعبداهلل بن شقيق، وأيب اجلوزاء الرَّبعي 

 .وغريهم
= 
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 .وعنه إبراهيم بن َطْهمان، ومحاد بن زيد، وشعبة بن احلجاج وغريهم

 . «ثقة»: عني والنسائي والعجليقال ابن سعد وابن م
 .«صدوق»: وقال أبو حامت

 . «ثقة»: «التقريب»و «الكاشف»: ويف
 .وأخرج له مسلم
، هتذيب (4 4/ )، اجلرح والتعديل ( 4 )، ترتيب ثقات العجلي ( 9  )طبقات ابن سعد 

 (.545)، التقريب ( 9 / )، هتذيب التهذيب (646)، الكاشف (544)الكمال 
، كما تبني حني عرضنا اخلالف ابن عبداهلل بن شقيق الُعَقْيلي: على أنه األكثر: عبدالكرمي -5

يف هذا اإلسناد، وال سيما عند اخلالف يف ذكر شقيق العقيلي؛ حيث ذكر مجاعة من األئمة واحملققني 
 .«هلل بن شقيق، عن أبيه، عن عبداهلل بن أيب احَلْمساءبن عبدارمي كعبدال»: بأن صواب اإلسناد

 «التهذيب»وكل من جاء بعده ممن عمل على  «هتذيب الكمال»وهكذا ترجم له املزي يف 
 .وغريهم

حيث  -كما تقدم- «الصحابة»ومل أر لذلك خمالفاً إال ما نقله املنذري عن ابن السكن يف كتابه 
وهو عبدالكرمي بن أيب . ها.ن بديل، عن عبدالكرمي املعلِّمع: ويقال: يف إسناد هذا احلديثقال 

وهو : يف ترمجة عبدالكرمي بن أيب املخارق( 46 / ) «اجملروحني»وقال ابن حبان يف . املخارق
وتبعه ابن اجلوزي . وساق احلديث.. .الذي روى عن عبداهلل بن شقيق، عن عبداهلل بن أيب احلمساء

 .(9 9/ ) «العلل املتناهية»يف 
وعبدالكرمي بن عبداهلل بن شقيق العقيلي مل يعرف إال يف هذا احلديث، ولذا قال عنه الذهيب يف 

 .«تفرد عنه بديل بن ميسرة ،ال يعرف»: «امليزان»
 .«جمهول، من السادسة»: وقال ابن حجر
، ميزان االعتدال ( 6 4)، التقريب (   /5)، هتذيب التهذيب ( 66 )هتذيب الكمال 

 (. 4 ص)، اخلالصة للخزرجي (4 4 )كاشف ، ال(59 6)
تويف سنة مثان ومئة . أبو حممد البصري: الُعَقْيلي، أبو عبدالرمحن، ويقال عبداهلل بن َشِقيق -6
 .قبل ذلك: وقيل

 .روى عن ابن عباس، وابن عمر، وعثمان بن عفان رضي اهلل عنهم وغريهم
 .عنه ابنه عبدالكرمي، وأيوب السختياين، وبديل بن ميسرة وغريهمو

= 
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 .«ثقة، من أخيار املسلمني، ال يطعن يف حديثه»: قال ابن معني

 .«ثقة»: وقال أبو حامت، وأبو زرعة
 .«ثقة، وكان حيمل على علي»: وقال اإلمام أمحد والعجلي

 .«كان سليمان التيمي سيئ الرأي فيه»: وقال حيىي بن سعيد
 .«كان ثقة، وكان عثمانيًا يبغض عليًا»: وقال ابن خراش
 . «ما بأحاديثه بأس»: وقال ابن عدي
 .«من صاحلي أهل البصرة»: وقال ابن حبان
 .«ثقة، لكنه فيه نصب»: «يزانملا»قال الذهيب يف 
 .«فيه نصب ،ثقة»: «التقريب»وقال احلافظ يف 
قاله كبار األئمة كاإلمام أمحد والعجلي وابن معني وهو يوافق ما  -إن شاء اهلل-وقوهلما هو احلق 

 .وغريهم
وأما سوء رأي التيمي فلعله ملذهبه، وكالم األئمة املتقدم يشعر بأنه كان فيه نصب يسري، ومل 
يكن غاليًا فيه حىت ترد روايته، وقد قبل األئمة رواية عدٍد كبري من الرواة الذين تلبسوا بشيء من 

 .واإلرجاء مامل يغلوا فيها البدع كالتشيع والقدر
أنه كان يبغض علياً فمردود؛ ألن ابن خراش ذاته رافضي غري مقبول القول : وأما قول ابن خراش

 .«صحيحه»وقد أخرج حديثه مسلم يف . واهلل أعلم. يف مثل هذا
، مشاهري ( 6/4)، اجلرح والتعديل (766)، ترتيب ثقات العجلي (664 )طبقات ابن سعد 

، (46 4)، امليزان (    )، هتذيب الكمال (744)، الكامل البن عدي ( 57)صار علماء األم
، التقريب (   /6)، هتذيب التهذيب ( 4 )، من تكلم فيه وهو موثق (5   )املغين يف الضعفاء 

(  46.) 
يف اإلسناد، ولذا قال تقدم أن الصواب أنه ال ذكر له : والد عبداهلل بن شقيق العقيليشقيق  -1

عن عبداهلل بن شقيق، : جاء يف رواية موهومة، والصواب: شقيق العقيلي»: «التقريب»احلافظ يف 
 .«شقيق جاهلي ال أعلم له إسالمًا»: وتقدم قول البزار .«ساءْمعن عبداهلل بن أيب احَل

ذيب ، هت(66  )، الكاشف (944 )، ميزان االعتدال (996 )هتذيب الكمال : وينظر
 (.54 ص)، التقريب (4  /4)التهذيب 

 :احلكم على احلديث
= 
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 .( )بايعته بيعًا: يريد

                                 
 .احلديث ضعيف هبذا اإلسناد؛ جلهالة عبدالكرمي بن عبداهلل بن شقيق العقيلي

مبعىن شريت منه، فهو من أي بعت منه : بايعت» :(4   /6 ) «ملشكاةشرح ا»قال الطيـيب يف (   )
 (.4  /7 )، بذل اجملهود (4 4/5)مرقاة املفاتيح : وينظر. «ةالبيع ال من املبايع
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  ( )ومن باب الُمَزاح/  [أ/75 ]

 :من الحسان

 .( )«ياذا اأُلُذَنْين»: له ( )قال حديث أنس رضي اهلل عنه أن النيب  -6 

                                 
 (.56 ص)مزح خمتار الصحاح مادة . املصدر: االسم، وبكسرها: بضم امليم(   )
 .يف األصل «الق»سقط حرف الالم من (   )
 (.976 ح 6  / ) «املصابيح»احلديث يف (   )

 : خترجيه
ومن طريقه البيهقي يف (  666ح  6 /4)زاح أخرجه أبو داود يف األدب، باب ما جاء يف امل

 .عن إبراهيم بن مهدي( 44 /6 )يف الشهادات، باب املزاح ال ترد به الشهادة  «السنن»
، ويف املناقب، باب مناقب ( 77 ح 69 /5)والترمذي يف الرب والصلة، باب ما جاء يف املزاح 

 66 /7 )و( 54   ح 65 /7 )، واإلمام أمحد (  4 ح 54 /7)أنس بن مالك 
شرح »، والبغوي يف (4   ح 6  /4) «اآلحاد واملثاين»، وابن أيب عاصم يف (46   ح

 44 /5) «املختارة»، والضياء املقدسي يف (565 ح  4 /  )يف االستئذان، باب املزاح  «السنة
 .عن أيب أسامة(  6  ،  6  ،  6  ح

 .عن حجاج(  6  )سي ومن طريقه الضياء املقد( 46   ح 66 /7 )واإلمام أمحد 
 [.بن الطباع]عن إسحاق ( 644  ح 96 /  )وأمحد أيضًا 

 .عن أسود( 4 9  ح 94 /  )و
 66 ص) «عمل اليوم والليلة»ومن طريقه ابن السين يف -( 5 46ح    /4)وأبو يعلى 

 .عن إسحاق بن أيب إسرائيل -(6 4ح
 .اينمن طريق حيىي احِلمَّ(  55ح 46 / ) «الكبري»والطرباين يف 

 .من طريق لوين( 66  )والضياء املقدسي  ،( 4/4) «تاريخ دمشق»وابن عساكر يف 
 .من طريق أيب نصر( 65  )، والضياء ( 4/4)وابن عساكر 

 . وابن عساكر من طريق داود وجبارة بن املغلس
: وقال الترمذي يف املوضع األول. ، عن عاصم األحول، عن أنس[النخعي]مجيعهم عن شريك 

 .وإسنادمها متحد. «حسن غريب صحيح»: ويف املوضع الثاين. «غريبصحيح »
= 
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من طريق موسى بن حيان الُبندار، حدثنا ( 45/  ) «تاريخ بغداد»وأخرجه اخلطيب يف 

 .بن عمر، حدثنا شعبةاحفص 
من طريق أيب جعفر أمحد بن حممد بن متويه ( 76 /  ) «تاريخ دمشق»وابن عساكر يف 

بو مسعود صاحل بن أمحد بن القاسم، أنا أبو عمران موسى بن عبدالرمحن بكاكوا، أنا أ ملعروفا
 .عثمان بن خرزاذ، نا إبراهيم بن حممد بن عرعرة، نا أبو أمحد الزبريي، عن السريالبريويت، نا 
من طريق موسى بن مروان الرقي، نا حيىي بن سعيد العطار احلمصي، عن ( 59 /54)ويف 

 .الصلت بن احلجاج
 .ن عاصم، بهثالثتهم ع

 «الكبري»يف  ينا، والطرب(9   ح 5  /4) «اآلحاد واملثاين»وأخرجه ابن أيب عاصم يف 
عن عبدالوارث بن  -( 96 ح 64 /9) «املختارة»ومن طريقه الضياء يف -(  55ح 46 / )

 .بلفظه ،به ،[أنس بن مالك]عبدالصمد، ثنا أيب، ثنا حرب بن ميمون، عن النضر بن أنس، عن أبيه 
أرسله يف حاجة، فلما ذهب مث رجع رأت أم سليم  أن النيب : ولفظه ،ند ابن أيب عاصم زيادةوع

، فما زال «ياذا األذنني»: يارسول اهلل ادع ألنس، فقال رسول اهلل : البشر يف وجهه، فقالت له
ده اللهم أكثر ماله وول»: فقال ،يدعو اهلل عز وجل يل يف أمر آخريت حىت رضيت ورضيت أم سليم

 .«وبارك له فيه
وهي مارواه أبو أمحد : ومثَّت متابعة أخرى تامة لشريك، ولكن وقع فيها اختالف: أقول

 .الزبريي، عن سفيان الثوري، عن عاصم
يف ، والدارقطين (6   ح 5  /4)أخرجه ابن أيب عاصم : هكذا رواه املقدمي عن أيب أمحد

 .أمحد، نا سفيان، عن عاصم، به ي، نا أبومحدثنا املقد( خمطوط -أ/6 /4) «العلل»
 .ورواه نصر بن علي وأمحد بن سنان عن أيب أمحد، عن شريك

 .حدثنا علي بن عبداهلل بن مبشر، ثنا أمحد بن سنان -املوضع السابق-أخرجه الدارقطين 
ثنا أبو أمحد الزبريي، : قاال. نا نصر بن عليث: وحدثنا أبو حامد احلضرمي حممد بن هارون، قال

 .ثنا شريك، عن عاصم، به
مارواه نصر بن علي، : َوِهم املقدمي فيه على أيب أمحد، والصواب عن أيب أمحد»: قال الدارقطين

 .واهلل أعلم. «وأمحد بن سنان، عنه، عن شريك، عن عاصم

 : درسة إسناد اإلمام أمحد عن أيب أسامة
= 
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 (.47 ص)تقدمت ترمجته . ، ثقة ثبتمحاد بن أسامة :أبو أسامة - 
القاضي بواسط مث الكوفة،  بن أيب شريك النخعي، أبو عبداهلل الكويف شريك بن عبداهلل -2
 .وسبعني ومئة -أو مثان-زمن عمر بن عبدالعزيز ومات سنة سبع أدرك 

 .روى عن عاصم بن سليمان األحول، وشعبة بن احلجاج، وهشام بن عروة وغريهم
 .وعنه أبو أسامة محاد بن أسامة، وإبراهيم بن مهدي، وداود بن عمرو وغريهم

 .«!شريك ثقة، من يسأل عنه؟»: وقال مرة. «ثقة»: قال ابن معني
 .«ثقة، إال أنه ال يتقن، ويغلط، ويذهب بنفسه على سفيان وشعبة»: رةوم

صدوق ثقة، إال أنه إذا خالف فغريه أحب إلينا »: -يف رواية معاوية بن صاحل-وقال أيضًا 
 .«منه

 .«ومسعت أمحد بن حنبل يقول شبيهًا بذلك»: قال معاوية بن صاحل
 . «كويف ثقة، وكان حسن احلديث»: وقال العجلي

 .«ليس به بأس»: ال النسائيوق
ثقة، خيطئ على األعمش، زهري فوقه، وإسرائيل أصح حديثاً منه، وأبو بكر بن »: وقال أبو داود

 .«عياش بعده
 .«كان ثقة»: وقال إبراهيم احلريب

 .«لومل يكن عنده علم لكان يؤتى لعقله»: وقال أبو نعيم
 .«جبهته رأيت شريكًا قد أثر السجود يف»: وقال حممد بن عيسى

 .«كان عاقاًل صدوقًا حمدثًا، شديدًا على أهل الريب والبدع»: وقال اإلمام أمحد
 .وقد روى له مسلم يف املتابعات، والبخاري يف التعاليق

هذا أبرز ما جاء يف توثيقه والثناء عليه، ولكن مجهور األئمة على تضعيفه من قبل حفظه من غري 
 .قدح يف عدالته

كان حيدث احلديث »: وقال مرة. «كان شريك ال يبايل كيف حدث»: قال اإلمام أمحد
 .«بالتوهم

وسأله . «أتيته بالكوفة فأملى علي، فإذا هو ال يدري»: وضعف حيىي القطان حديثه جدًا؛ وقال
: وقال أيضًا. «مازال خملطًا»: زعموا أن شريكًا إمنا خلط بأخرة؟ قال: عبداجلبار بن حممد اخلطايب

 . «شريك ختليطًا رأيت يف أصول»
= 
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 .«صدوق ثقة، سيئ احلفظ جدًا»: وقال يعقوب بن شيبة

 .«ليس حديثه بشيء»: وقال ابن املبارك
[ كثري اخلطأ: ويف غريه «اجلرح والتعديل»كذا يف ]كان كثري احلديث »: وقال أبو زرعة

بواطيل، إن شريكاً حدث بواسط بأحاديث : فقال له فضل الصائغ. «صاحب وهم وهو يغلط أحيانًا
 .«ال تقل بواطيل»: فقال أبو زرعة

 .«سيئ احلفظ مضطرب احلديث مائل»: وقال اجلوزجاين
 . «ليس بالقوي»: وعن النسائي
 .«كثري الغلط والوهم»: وقال الترمذي

 .«ليس باملتني»: وقال أبو أمحد احلاكم
 .«ليس بالقوي فيما ينفرد به»: وقال الدارقطين
، وإمنا ذكرت من -كذا-ث كثري من املقطوع واملسند وأصنافولشريك حدي»: وقال ابن عدي

حديثه وأخباره طرفًا، ويف بعض مامل أتكلم على حديثه مما أمليت بعض اإلنكار، والغالب على حديثه 
الصحة واالستواء، والذي يقع يف حديثه من النكرة إمنا أتى فيه من سوء حفظه، ال أنه يتعمد يف 

 .«ن ينسب فيه إىل شيء من الضعفاحلديث شيئًا مما يستحق أ
 .«كتبه صحاح، وحفظه فيه اضطراب»: ونقل ابن رجب عن يعقوب بن شيبة وغريه

كتبه صحاح، فمن مسع منه من كتبه فهو صحيح، »: وأيضًا عن حممد بن عمار املوصلي قال
 .«ومل يسمع من شريك من كتابه إال إسحاق األزرق: قال

 .«رأيت يف أصول شريك ختليطًا»: -املتقدم-وهذا يتناىف مع قول ابن القطان 
 .وفرق آخرون بني حاله بعد توليه القضاء وحاله قبل ذلك

 !«ما كتبت عن شريك بعد ماويل القضاء فهو عندي على حدة»: قال وكيع
 .«مل أكتب عنه بعد القضاء غري حديث واحد»: وقال أبو نعيم

عن عاصم األحول، عن الشعيب، عن ابن  سألت أيب عن حديث رواه شريك،: وقال ابن أيب حامت
ك، وروى مجاعة هذا أخطأ فيه شري ،هذا خطأ: فقال «احتجم وهو صائم حمرم أن النيب »: عباس

ذا هبفحدث شريك  «رهاحتجم وأعطى احلجام أج»: احلديث ومل يذكروا صائمًا حمرمًا، إمنا قالوا
 .ها.وقد كان ساء حفظه فغلط فيه ،احلديث من حفظه بآخره
 .«صدوق، وملا ويل القضاء اضطرب حفظه»: وقال صاحل جزرة

= 
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كان يف آخر عمره خيطئ فيما يروي، تغري عليه حفظه، فسماع املتقدمني عنه »: وقال ابن حبان

يزيد بن هارون وإسحاق األزرق، ومساع املتأخرين عنه : الذين مسعوا بواسط ليس فيه ختليط مثل
 .ها.«بالكوفة فيه أوهام
وكان صحيح القضاء، ومن »: قال -بعد أن ذكر أنه ثقة إىل آخره-جر عن العجلي ونقل ابن ح

 .«مسع منه قدميًا فحديثه صحيح، ومن مسع منه بعدما ويل القضاء ففي مساعه بعض االختالط
 .وقد ذكر ابن حبان أنه ويل القضاء بواسط سنة مخسني ومئة، مث ويل الكوفة بعد ذلك

 :خالصة حاله
من خالل عرض أقوال األئمة فيه أنه ضعيف من قبل حفظه، وازداد  - أعلمواهلل-الذي يظهر 

 .حفظه سوءًا بعد توليه القضاء؛ الشتغاله بالقضاء عن حفظ احلديث
ولعلنا هبذا جنمع بني من فرق بني حاله قبل واليته القضاء وحاله بعد ذلك، على أن حديثه قبل 

وبني من ضعف حديثه . -وفرق بني األمرين-ه صحيح واليته القضاء أصح من حديثه بعد ذلك، ال أن
 .بإطالق على أنه ضعيف قبل واليته القضاء وبعدها
 .واهلل أعلم. أما الذين وثقوه فيحمل توثيقهم على العداله

 .«ظصدوق سيئ احلف»ونلخص القول فيه بأنه 
فتح »اضع يف وقال به احلافظ ابن حجر يف عدة مو -كما تقدم-وقد قال هبذا عدٌد من األئمة 

ظ وبكل حال فهو سيئ احلف»: «شرح العلل»يف بن رجب اوقال  «تلخيص احلبريال»و «الباري
 .«وكان كثري الوهم، وال سيما بعد أن ويل القضاء»: وقال يف موضع آخر. «كثري الوهم

، سؤاالت ابن اجلنيد البن معني (5 ،  6 )من كالم ابن معني يف الرجال، رواية الدقاق 
، ترتيب ثقات العجلي (66 )، أحوال الرجال للجوزجاين (   )سؤاالت أيب داود ألمحد ، (97 )
، (56 /4)، اجلرح والتعديل ( 7 / )، الضعفاء للعقيلي (   / )، علل الترمذي الكبري (9 9)

، (5/444)، الثقات البن حبان (46 / )، سنن الدارقطين (6  / )علل احلديث البن أيب حامت 
، ميزان االعتدال (446/ )، الكاشف ( 45/  )، هتذيب الكمال (4/5)عدي الكامل البن 

، (647/ )، (9  / )، شرح علل الترمذي البن رجب (66 /4)، سري أعالم النبالء ( 9 / )
، التلخيص احلبري (55 )، التقريب ( 7 /4)، هتذيب التهذيب (96 )االغتباط مبن رمي باالختالط 

، جتريد أمساء الرواة الذين تكلم فيهم احلافظ ابن حجر يف فتح (66 )، الكواكب النريات (6 4/ )
 (.54)الباري 

= 
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أو اثنتني أو -، أبو عبدالرمحن البصري، املتوىف سنة إحدى األحول عاصم بن سليمان -3
 .وأربعني ومئة -ثالث

 .روى عن أنس بن مالك، والشعيب، وعكرمة وغريهم
 .نه شريك النخعي، وشعبة بن احلجاج، وسفيان الثوي وغريهموع

حفاظ البصرة ثالثة، وهو »: وعنه. وذكره منهم «أدركت حفاظ الناس أربعة»: قال الثوري
 .«أحفظهم

 .«كان من حفاظ أصحابه»: وقال عبدالرمحن بن مهدي
 .«شيخ ثقة»: وعنه. «من احلفاظ للحديث، ثقة»: وقال اإلمام أمحد

: معني وأبو زرعة وابن سعد وحممد بن عبداهلل بن عمار والعجلي وابن املديين والبزار وقال ابن
 .«ثبت»: وعن ابن املديين. «ثقة»

 .«ليس يف العواصم أثبت منه»: وقال عبدان
كان حيىي بن »: فاألئمة على توثيقه، إال أنه نقل عن حيىي القطان تضعيفه؛ قال ابن معني: أقول

 .«مل يكن باحلافظ»: علي بن املديين عنه قولهوروى . «سعيد يضعفه
 .«مل يتكلم فيه إال القطان، فكأنه بسبب دخوله يف الوالية»: قال ابن حجر
كان من أهل البصرة، وكان يتوىل الواليات، فكان بالكوفة على احلسبة يف »: قال ابن سعد

 .«املكاييل واألوزان، وكان قاضيًا باملدائن أليب جعفر
 .«اضربوا هذا، أقيموا هذا، فال أروي عنه شيئًا: رأيته أتى السوق فقال»: ريسوقال ابن إد

: ما لوهيب مل يرو عن عاصم األحول؟ قال: سألت أمحد بن إسحاق؛ قلت: وقال أمحد بن سعيد
 .رأيت منه شيئًا، أو أنكر بعض سريته: رأى منه شيئًا، أو قال

 . «باحلافظ عندهم ليس»: ونقل الذهيب عن أيب أمحد احلاكم أنه قال
وعلى كلٍّ فقول اجلماعة يف توثيقه أوىل، وقد قال املروذي . لعله أخذه عن حيىي القطان: أقول

كذا ولعله يريد ابن ]إن حيىي بن معني : ، قلت«ثقة»: سألت أبا عبداهلل عن عاصم األحول؟ فقال
 .«ثقة»: تكلم فيه، فعجب، وقال[ سعيد فكتب ابن معني
عاصم األحول : قال حيىي بن سعيد القطان: قال رجل ليحىي بن معني وأنا أمسع: وقال ابن اجلنيد

 .«عاصم األحول ثقة»: فقال حيىي. مل يكن باحلافظ
 .«ثقة»: «التقريب»ويف 

= 
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، وُيحتمل أنه قال ذلك على ( )لذكائه وِفْطنته وَيَقَظِته وُحْسن استماعه ( )ر أنه َحِمدهاألظه
 .(4() )سبيل االنبساط إليه واملزاح معه

                                 
 .واهلل أعلم .حديثه خمرج يف الصحيحنيو

اية ، من كالم اإلمام أمحد رو(645)، سؤاالت ابن اجلنيد البن معني (6   )طبقات ابن سعد 
، (9  /6)، ثقات ابن حبان ( 4 /5)، اجلرح والتعديل (67  )، ضعفاء العقيلي (59)املروذي 

، املغين يف الضعفاء ( 466)، ميزان االعتدال ( 4 /  )، تاريخ بغداد (46  )الكامل البن عدي 
 (.656 )، التقريب (4 /6)، هتذيب التهذيب ( 74 )

 :احلكم على احلديث
ضعيف من أجل شريك، لكنه يرتقي باملتابعات املتقدمة إىل احلسن لغريه؛ فقد احلديث هبذا السند 

 .شعبة، والسري، والصلت بن احلجاج بأسانيد ال ختلو من مقال: تابعه
 . واهلل أعلم. وتابعه النضر بن أنس بإسناد حسن

 .«محله»(: س)يف (   )
 «التعليق الصبيح»ونقل الكاندهلوي يف  «ذننيألذا ا»ألن االستماع إمنا يكون حباسة األذن فسماه (   )

ألنس بتيقظه يف  قيل هذا مدح منه »: قوله «اللمعات شرح املشكاة»عن الدهلوي يف ( 64 /6)
 .«االستماع، أو تنبيه له على أنه ينبغي أن يكون كذلك

 (.س)ليست يف  «معه»(   )
 . «زحهيعين ما: قال أبو أسامة»: قال الترمذي عقب خترجيه للحديث(  4)

 «املرقاة»وقال القاري يف  ،(9  /5) «حتفة األحوذي»املباركفوري يف : ورجح هذا القول
يف أذنه نوع طول ن وعلى أنه ميكن أن يك...ال منافاة بينهما حىت جيعل قوالن يف معناه»(: 6 4/5)

 . «أو قصر أو قصور فأشار بذلك
 (.49/ )أذن موع املغيث مادة ، اجمل( 4 /  )، شرح السنة (49 /9)معامل السنن : وينظر
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 ومن باب الُمفاَخرة والَعَصبِيَّة

 :من الصحاح

 :( )ن نزل فجعل يقولاملشركو ( )فلما َغِشَيه: حديث الرباء بن عازب رضي اهلل عنه -  
 .( )«أنا ابُن عبداملطلْب   أنا النيب الَكِذْب»

إيراد هذا احلديث يف هذا  (6)مل يصب يف (4)ليس ألحد أن حيمل هذا على املفاخرة، والشيخ
بع بعض أصحاب احلديث يف أنه ات (5)، وال شك«املفاخرة والعصبية»الباب املترجم بـ

                                 
، مرقاة املفاتيح ( 5  /5)غشا ترتيب اللسان مادة : ينظر. أي أتوه من مجيع جوانبه، حىت تغطى هبم(   )

(4/5  ). 
 .هذه احلادثة وقعت يف غزوة حنني كما سيتبني من سياق لفظ احلديث كما يأيت يف التخريج(   )

 .نة مثان من اهلجرةوحنني وقعت بعد فتح مكة بقليل وذلك س
كان : عن الرباء بن عازب أنه قال يف يوم حنني: ولفظه(  46 ح 7  / ) «املصابيح»احلديث يف (   )

فلما َغِشَيه املشركون نزل فجعل  -بغلة رسول اهلل يعين -أبو سفيان بن احلارث آخذًا بعنان بغلته 
 .ا ُرئي من الناس يومئذ أشدُّ ِمْنهفم: قال «أنا ابن عبداملطلْب  أنا النيب الَكِذْب»: يقول

 : خترجيه
 .متفق عليه

 5 5ص)أخرجه البخاري بلفظه مع زيادة يف اجلهاد والسري، باب من قال خذها وأنا ابن فالن 
ففي اجلهاد والسري، باب من قاد دابة غريه يف احلرب : ، وبنحوه يف مواضع متعددة( 64 ح
، وفيه أيضًا يف باب (494 ح  64ص)البيضاء  ، وفيه يف باب بغلة النيب (454 ح  64ص)

  : ، ويف املغازي، باب قول اهلل تعاىل(6 7 ح  67ص... )من صف أصحابه عند اهلزمية
 (.9  4، 5  4، 6  4ح 445ص[ )6 :التوبة]     

 .بنحوه( 995 ح 466 / )ومسلم يف اجلهاد والسري، باب يف غزوة حنني 
 .«صابيحملا»يعين البغوي صاحب (  4)
 (.س)ساقطة من  «يف»(  6)
 .«أشك»(: أ)و( س)يف (  5)
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 .أولئك أيضًا ( )مصنفاهتم على ما ذكروه، ومل يصيبوا
نفسه أن َيْذكر الَفَضائل اليت َخصَّه اهلل هبا َفْخرَا، بلْ ُشكرًا  ( )عن اهلل  ( )وقد نفى رسول

 .(4)يثاحلد «َفْخر أنا سيد ولد آدم وال»: ألْنُعِمه، فقال

                                 
أوضح املسالك : هكذا يف مجيع النسخ أتى بالفعل متصاًل به واو اجلماعة وهي لغة لبعض العرب ينظر(   )

( /74.) 
 .«نيب»(: ب)و( س)يف (   )
 .(ب)و (س)، واملثبت من «على»(: أ)ليست يف األصل، ويف  «عن»(   )
 ،(645 ح 6  /4)مام أمحد إل، وا(4 4 ح 6 4/4) «مسنده»رجه أبو داود والطيالسي يف أخ(  4)

اعتقاد أهل »، والاللكائي يف (4   ح 6/ ) «مسنده»، وأبو يعلى يف ( 57 ح 9 4/4)ويف 
 «دالئل النبوة»ويف ( 444 ح 46 / ) «شعب اإلميان»والبيهقي يف (  44ح 7 6/ ) «السنة

 : مة، عن علي بن زيد، عن أيب نضرة قالعن محاد بن سل(  6/44)
وذكر حديث الشفاعة : قال رسول اهلل : مسعت ابن عباس خيطب على منرب البصرة قال

. «يامةقيوم ال»: أيب يعلى، وزاد الباقونهذا لفظ  «وأنا سيد ولد آدم وال فخر»: الطويل، ويف أوله
ى وأمحد، وفيه رواه أبو يعل»: لوقا( 4664 ح 6/596 ) «الزوائد جممع»وأورده اهليثمي يف 

 .«علي ابن زيد وقد وثق على ضعفه، وبقية رجاهلما رجال الصحيح
وهذا احلديث رواه أيضاً هشيم وسفيان بن عيينة عن علي بن زيد، عن أيب نضرة، عن أيب سعيد 

 .اخلدري
قب، ، ويف املنا(49  ح 79 /4)أخرجه الترمذي يف التفسري، يف تفسري سورة بين إسرائيل 

 .عن ابن أيب عمر، عن سفيان( 4 5 ح 7  /7) -بدون ترمجة-باب 
 6 /9 )، واإلمام أمحد (64 4ح 446 / )وابن ماجه يف الزهد، باب ذكر الشفاعة 

 .عن هشيم( 6749 ح
: وقال الترمذي، «يوم القيامة»كالمها عن علي بن زيد به بلفظه عند ابن ماجه والباقون بزيادة 

 .«هعن ابن عباس احلديث بطول ،بعضهم هذا احلديث عن أيب نضرة وقد روى ،حديث حسن»
كأن حديث محاد بن »: سألت أيب هذا احلديث، فقال(: 9  / )وقال ابن أيب حامت يف العلل 

 .«سلمة أشبه
 :لعل ترجيح حديث محاد يعود إىل أمور: أقول

= 
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البن  «شرح العلل» أن محاد بن سلمة مقدم يف حديث علي بن زيد، قال أبو حامت، كما يف - 
محاد بن سلمة يف ثابت وعلي بن زيد أحب إيل من مهام، وهو أحفظ الناس »(: 666/ )رجب 

يعين أن من خالف محاداً يف حديث ثابت وعلي »: قال ابن رجب «وأعلم حبديثهما، َبيَّن خطأ الناس
 .«ابن زيد قدم قول محاٍد عليه، وُحِكم باخلطأ على خمالفه

محاد بن سلمة أروى الناس عن علي » :( 94) «سؤاالت ابن اجلنيد»ما يف وقال ابن معني ك
 .وقدمه يف أكثر من موضع على محاد بن زيد .«بن زيد
أن أبا نضرة مشهور بالرواية عن أيب سعيد اخلدري فإذا رواه بعض الرواة عنه على خالف  - 

 .ذلك، كان تطرق احتمال الوهم واخلطأ إىل األول أكثر
مسعت ابن عباس خيطب على منرب البصرة، وقال يف : نضرة قال يف حديث محادأن أبا  - 

 .واهلل أعلم. عن أيب سعيد اخلدري، والسياق األول يبعد احتمال تطرق الوهم إليه: حديث غريه

 : دراسة إسناد الطيالسي
 .(ه59 )مات سنة  .مة، أبو سلبن دينار البصري محاد بن سلمة - 

 .روى عن علي بن احلكم البناين، وثابت البناين وغريمها
 .وعنه النضر بن مشيل، وموسى بن إمساعيل، وعفان بن مسلم وغريهم

 . «ورمبا حدث باحلديث املنكر ،كان ثقة كثري احلديث: قالوا»: قال ابن سعد
 .وثقه اإلمام أمحد وابن معني والنسائيو

 .«ن حافظًا ثقة مأمونًاكا»: وقال الساجي
 .«حسن احلديث ،رجل صاحل ،ثقة»: وقال العجلي

 .وجعله اإلمام أمحد وابن معني وغريمها من أثبت الناس يف ثابت البناين ومحيد  الطويل
إذا رأيت الرجل يغمز أو يقع يف محاد فاهتمه على »: وقال أمحد وابن معني وابن املديين

 .«شديدًا على املبتدعة فإنه كان»: زاد أمحد. «مالاإلس
من مسع من محاد بن سلمة األصناف  ففيها اختالف، ومن مسع من محاد بن »: وقال ابن معني

 .«سلمة ُنَسخًا فهو صحيح
إال أنه ملا كرب ساء حفظه، فلذا تركه  البخاري، وأما  ،هو أحد أئمة املسلمني»: وقال البيهقي

منه قبل تغريه، وما سوى حديثه عن ثابت اليبلغ  مسلم فاجتهد وأخرج من حديثه عن ثابت مامسع
 .«اثين عشر حديثًا أخرجها يف الشواهد

= 
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 .«محاد عن زياد األعلم وقيس بن سعد، ليس بذاك»: وقال حيىي القطان

ضاع كتاب محاد عن قيس بن سعد، فكان حيدثهم من »: وقال عبداهلل بن أمحد، عن أبيه
 .«حفظه، فهذه قصته
يعين كان حيفظ  - .«يكن حلماد بن سلمة كتاب، غري كتاب قيس بن سعد مل»: وقال أبو داود

 . -علمه 
 . روى له مسلم واستشهد به البخاري، وروى له األربعة

وقد تغري ، ثقة إمام، إال ما انفرد به من حديثه عن زياد األعلم وقيس بن سعد: خالصة حاله
 .واهلل أعلم. ية حديثه إال ما عرف ومهه فيهة، فوقعت له أوهام يسرية، ال متنع من حجَرَخحفظه بَأ

، سؤاالت ابن اجلنيد البن معني (9 )، تاريخ الدارمي عن ابن معني (44  )طبقات ابن سعد 
، ترتيب ثقات (  / )، التاريخ الكبري (4 6، 9  )، سؤاالت أيب داود ألمحد ...( 9 ،  9 )

، الكامل البن عدي (5  /5)ان ، ثقات ابن حب(46 / )، اجلرح والتعديل (64 )العجلي 
، سري (64  )، ميزان االعتدال ( 44 )، هتذيب الكمال (77 )، اجلمع البن القيسراين (  4)

 (9  / )، شرح علل الترمذي البن رجب (6   )، الكاشف (9/444)أعالم النبالء 
 (.5) النريات، ملحق الكواكب (477 )، التقريب (  / )، هتذيب التهذيب (  5/ )و

، أبو احلسن البصري، أصله بن عبداهلل بن زهري بن عبداهلل بن ُجْدعان التيميعلي بن زيد  -2
 .ومئة -وقيل إحدى وثالثني-من مكة، مات سنة تسع وعشرين 

 .روى عن أيب نضرة، وأنس بن مالك، واحلسن البصري وغريهم
 .د بن زيد، وسفيان بن عيينة وغريهموعنه محاد بن سلمة، ومحا

 .ضعفه اإلمام أمحد وابن املديين وابن معني والنسائي وابن عيينة وغريهم
 .«ليس بشيء»: وعنه. «ليس بالقوي، وقد روى عنه الناس»: وعن أمحد

 .«ليس بذاك القوي»: وعنه أيضًا. «ضعيف يف كل شيء»: وعن ابن معني
 .«ه ضعف، وال حيتج بهكثري احلديث، وفي»: وقال ابن سعد
 .«ليس بقوي»: وقال أبو زرعة
 .«ليس بقوي، يكتب حديثه وال حيتج به، وكان يتشيع»: وقال أبو حامت

 . «واهي احلديث ضعيف، وفيه ميل عن القصد، ال حيتج حبديثه»: وقال اجلوزجاين
 .«ال أحتج به لسوء حفظه»: وقال ابن خزمية

= 
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ر وخيطئ يف اآلثار، حىت كثر ذلك يف أخباره، وتبني فيها كان يهم يف األخبا»: وقال ابن حبان

 .«املناكري اليت يرويها عن املشاهري، فاستحق ترك االحتجاج به
له أحاديث صاحلة، ومل أر أحداً من البصريني وغريهم امتنعوا من الرواية عنه، »: وقال ابن عدي

 .«ديثهوكان يغايل يف التشيع يف مجلة أهل البصرة، ومع ضعفه يكتب ح
 .«ال بأس به»: وقال مرة. «يكتب حديثه وليس بالقوي، وكان يتشيع»: وقال العجلي
 .«صدوق؛ إال أنه رمبا يرفع الشيء الذي يوقفه غريه»: وقال الترمذي
 «سننه»وضعفه يف مواضع من . «أنا أقف فيه، ال يزال عندي فيه لني»: وقال الدارقطين

 .«العلل»و
 .«صاحل احلديث، وإىل اللني ماهو ثقة»: وقال يعقوب بن شيبة
 .«اجلس جملس احلسن: ملا مات احلسن قلنا له»: وقال منصور بن زاذان

من يكتب عنه؟ : كان وهيب يضعف علي بن زيد، يقول: وقال أبو سلمة موسى بن إمساعيل
وكان : قال. علي بن زيد كان ال جيالسه إال األشراف: فذكرت ذلك حلماد بن سلمة فقال: قال
 !أبو وهيب كان حائكًا: اليق

 .وذكر منهم علي بن زيد «أصبح فقهاء البصرة عميانًا ثالثة»: وقال اجلريري
هذا جممل ما قيل فيه، ويظهر جلياً أن مجهور احملدثني على تضعيفه من قبل حفظه وضبطه، : أقول

 . «ان رافضيًارأيته ومل أمحل عنه، فإنه ك»: وبعضهم تركه من أجل مذهبه كما قال يزيد بن زريع
وأما ما ورد من الثناء عليه فهو متوجه إىل عدالته وكثرة حديثه، أو إىل أنه ممن يكتب حديثه 

 . واهلل أعلم. لالعتبار به، وهو كذلك فإننا وإن قلنا بضعفه، إال أنه صاحل لالعتبار كما قال ابن عدي
 «التلخيص احلبري»و «الفتح»وجرى احلافظ على تضعيفه يف  .«ضعيف»: «التقريب»ويف 

 .وغريمها من كتبه
 .وقد أخرج له مسلم مقرونًا بثابت البناين

 .ضعيف: خالصة القول
، ترتيب ثقات العجلي (44 )، أحوال الرجال (  )سؤاالت ابن أيب شيبة البن املديين 

، الكامل البن ( 6 / )، اجملروحني (45 /5)، اجلرح والتعديل (    )، ضعفاء العقيلي (74  )
، هتذيب ( 5 )، سؤاالت الربقاين له (45 /6)، العلل له (99/ )، سنن الدراقطين ( 6  )ي عد

= 
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، من تكلم فيه وهو موثق (6466)، ميزان االعتدال (65 /6)، سري أعالم النبالء (4696)الكمال 

 (.4 49)، التقريب ( 4 /9)، هتذيب التهذيب (5 7 )، الكاشف ( 6 )
، مشهور بكنيته، مات سنة املنذر بن مالك بن ِقْطَعة الَعَوقي أبو نضرة البصري: أبو َنْضرة -3
 .ومئة -أو تسع-مثان 

 .روى عن أيب سعيد اخلدري، وابن عباس، وابن عمر رضي اهلل عنهم وغريهم
 .بن جدعان، وعاصم األحول، وسليمان التيمي وغريهم وعنه علي بن زيد

 .وثقه ابن معني وأبو زرعة والنسائي وابن سعد والعجلي
 .«ما علمت إال خريًا»: وقال اإلمام أمحد

 .«من ثقات التابعني»: وقال الذهيب
  .«ثقة»: «التقريب»ويف 

 .وخرج له مسلم واستشهد به البخاري
، (6 9 / )، املؤتلف واملختلف للدارقطين ( 44 )سلم ، الكىن مل( 64 )طبقات ابن سعد 

، ميزان االعتدال (  65)، الكاشف (7 4/6)، سري أعالم النبالء ( 4 5)هتذيب الكمال 
 (.49 ص)، اخلالصة للخزرجي (5476)، التقريب (54 /6 )، هتذيب التهذيب (4957)

 : احلكم على احلديث
ن جدعان، لكنه يتقوى إىل احلسن لغريه بل إىل ضعيف هبذا اإلسناد من أجل علي بن زيد ب

 :الصحيح لغريه بشواهده الكثرية ومنها
وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة وال »: بن مالك الطويل يف الشفاعة، وفيه حديث أنس - 
 .«فخر

 .عن حسن(  57 ح 7 4/4)أخرجه أمحد 
اجلنيد، ثنا عمرو بن عن أيب جعفر حممد ( 56 ح  9 / ) «تعظيم قدر الصالة» واملروزي يف

 .بن عاصما
 .كالمها عن محاد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس مرفوعًا

، والبيهقي (54 ) «تعظيم قدر الصالة»، واملروزي يف (457  ح  7/46 )وأخرجه أمحد 
 .مدعن يونس بن حم( 46  ح    /5) «املختارة»، والضياء يف (6/497) «الدالئل»يف 

 .عن عبداهلل بن صاحل(  6ح  4/ ) «سننه»والدارمي يف 
= 
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كالمها عن الليث بن سعد، حدثين يزيد بن عبداهلل بن اهلاد، عن عمرو بن أيب عمرو، عن أنس 

 .به
 .«الصحيحني»وهو حديث صحيح، وله طرق أخرى غري ما ذكرت، وأصله يف 

دم وال آأي رب، خلقتين سيد ولد »:  الشفاعة، وفيهالطويل يف حديث أيب بكر الصديق -2
 .«فخر

، والبزار يف ( 96،   4) «السنة»، وابن أيب عاصم يف (6 ح  7 / )أخرجه أمحد 
، وابن خزمية يف ( 6،  6ح 56، 69/ ) «مسنده»، وأبو يعلى يف (95ح 47 / ) «مسنده»
 «صحيحه»، وابن حبان يف (96 / ) «مسنده»، وأبو عوانة يف (454ح 6 9/ ) «دالتوحي»

، 4 ح 6  / ) «املختارة»، والضياء املقدسي يف (5495ح  7 /4 ) «اإلحسان»كما يف 
حدثين أو ُهنيدة : َمة العدوي، قالاَعحدثين أبو َن: وغريهم من طرق عن النضر بن ُشميل قال( 7 

 .ن العدوي، عن حذيفة بن اليمان، عن أيب بكر الصديقالرباء بن نوفل، عن واال
أبو هنيدة الرباء بن : وهذا احلديث فيه رجالن ال نعلمهما رويا إال هذا احلديث»: وقال البزار

على أن هذا . نوفل، فإنا ال نعلم روى حديثًا غري هذا، وكذلك واالن ال نعلم روى إال هذا احلديث
 .«الذي ذكرنا، فقد رواه مجاعة من جلة أهل العلم بالنقل واحتملوهاإلسناد مع ما فيه من اإلسناد 

 .«هذا من أشرف احلديث: قال إسحاق»: وقال ابن حبان
( 46 /6)عن أيب خليفة، واخلطيب يف تاريخ بغداد  -عقب احلديث السابق-وأخرجه ابن حبان 

عبادة، حدثنا أبو نعامة، من طريق إمساعيل بن إسحاق، كالمها عن علي بن املديين، حدثنا روح بن 
 .به

 ،قال علي بن املديين، نا روح بن عبادة: فقال( 46 /4) «التاريخ الكبري»وعلقه البخاري يف 
 .مقتصرًا على موضع الشاهد من حديث الشفاعة ،به

 ،رواه أمحد وأبو يعلى بنحوه»: وقال( 4669 ح 6/597 ) «اجملمع»وأورده اهليثمي يف 
 .-إن شاء اهلل-وهو كذلك . «زار ورجاهلم ثقاتوالب

وللحديث شواهد أخرى غري ما ذكرت، من حديث واثلة بن األسقع، وعبداهلل بن سالم، : أقول
 . وعبادة بن الصامت، وعائشة، وجابر بن عبداهلل وغريهم، ولعل فيما ذكرته كفاية
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، (4)َيُعدَّ هذا احلديث من أحد الَقِبيلْين ( )، فأنَّى ألحد أن( )يف غري موضع ( )وَذمَّ الَعَصِبيَّة
، وإمنا (6)أن يفتخر مبشرك، وكان ينهى الناس أن يفتخروا بآبائهم وكيف جيوز على نيب اهلل 

يل التعريف، فإن اهلل تعاىل قد َأَرى قومًا قبل ميالِده تكلم بذلك على سب: وجه ذلك أن نقول
ما قد كان علمًا لنبوته ودلياًل على ظهور أمره، وأظهر علم  (5)وقبل مبعِثه يف ابن عبداملطلب

 .ذلك على الكهنة، حىت شهد به غري واحد منهم
، (4)ما ُروي (7)فيه (4)عبداملطلب الذي ُروي (9)َذكََّرهم بذلك، وَعرَّفهم أنه ابن فالنيب 

 .(6 )َوُذِكر فيه ما ُذِكر

                                 
م ظاملني كانوا أو هي أن يدعو الرجل إىل نصرة عصبته والتألُّب معهم على من يناوئه: العصبية(   )

 (.755 /6)عصب ترتيب لسان العرب مادة . مظلومني
 (96  - 9  / ) «مشكاة املصابيح»، و(45 -4  / ) «املصابيح»يراجع هذا الباب يف (   )

 .وستأيت بعض تلك األحاديث
 (.أ)ساقطة من  «أن»(   )
 .يعين من باب املفاخرة والعصبية(  4)
احلديث وسيورده املؤلف  «...لينتهني أقوام يفتخرون بآبائهم»: رفوعًاكما يف حديث أيب هريرة م(  6)

 . قريبًا
 .كما يدل عليه كالم املؤلف «عبداملطلب»ولعل الصواب  «ابن عبداملطلب»هكذا يف مجيع النسخ (  5)
 .(ب)و( س)من  «ابن»(  9)
كما يف  يةؤتكون من الرُّوهذه الكلمة ميكن أن . كما ظهر يل «رئي»: يف املوضعني( ب)و( س)يف (  4)

 .وميكن أن تكون من الرواية كما أثبتهاهاتني النسختني، 
  .«عنه»(: أ)يف (  7)
 ذهب بعضهم إىل أن االفتخار واالعتزاز املنهي عنه ماكان يف غري جهاد الكفار، وقد رخص النيب (  6 )

الرعب، فإذا َأْخَبر بامسه وقع نصر ب يف اخليالء يف احلرب مع هنيه عنها يف غريها، وقد كان النيب 
الرعب يف قلوهبم فكان ذلك سببًا لنفرهتم، وهو جار على عادة الشجعان يف االنتساب عند احلرب، 

، وقال علي بن أيب طالب ملا بارز َمْرحباً يوم «خذها وأنا ابن األكوع»: كما قال سلمة بن األكوع
 .«أنا الذي مستين أمي حيدرة»: خيرب

= 
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: ، فقال( )ياَخْير الَبِريَّة: فقال جاء رجل إىل النيب : ومنه حديث أنس رضي اهلل عنه -  
 .( )«ذاك إبراهيم»

وجه هذا احلديث أن ُيحمل على معىن التواضع منه، حىت يوافق األحاديث اليت دلت على 
، أو ُيحمل (4)، أو ُيحمل على أنه قال ذلك ومل ُيَنبَّْأ بعُد أنه خري الناس( )فضله على سائر البشر

 .كاخلليل (5)أن إبراهيم كان ُيدعى هبذا النعت حىت صار علمًا له (6)على

                                 
، إكمال املعلم (4  -5  /  )شرح السنة : ينظر. احلديث غري ذلكوقيل يف بيان 

، شرح املشكاة للطيـيب ( 5 /  )، املنهاج للنووي (6 5-4 5/ )، املفهم (   /5)
 (.  4/5)، مرقاة املفاتيح (46  /6 )

 .«صحيح مسلم»و «املصابيح»وهو املوافق ملا يف  بقية النسخواملثبت من  «البشر»: يف األصل(   )
 .(464 ح 46 / ) «املصابيح»احلديث يف (   )

 : خترجيه
 (.57  ح 7 4 /4) أخرجه مسلم يف الفضائل، باب من فضائل إبراهيم اخلليل 

بدون قوله  «الصحيحني»وهو يف  «أنا سيد ولد آدم والفخر»كاحلديث الذي أورده املؤلف قريبًا (   )
( 46  )البخاري برقم . رضي اهلل عنهريرة من حديث أيب ه «يوم القيامة»وبزيادة  «وال فخر»
 (. :94  )و( 4  :74 )و( 9  :74 )ومسلم (   9 )و

 «املفهم»، والقرطيب يف (46 /9) «إكمال املعلم»القاضي عياض يف : وممن ذكر هذا الوجه
  .وغريهم( 6  /6 ) «املنهاج»، والنووي يف (46 /5)

وأفاض يف ( 44/ ) «مشكل اآلثار»الطحاوي يف  :تراجع املصادر السابقة، وممن ذكره كذلك(  4)
وقد ذكر القرطيب بعض اإليرادات على هذا االحتمال والذي قبله مث أجاب عنها، واكتفى . يرهرتق

مرقاة »فلرياجعها من شاء، مع كتاب . عياض مبا ُأورد على هذا االحتمال وأفاض يف اجلواب عنه
  (.  4/5) «املفاتيح

 (.س)يف  «الأنه ق»هنا زيادة (  6)
 (.أ)ساقطة من  «له»(  5)
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أي املدعو هبذه التسمية إبراهيم إجالاًل له وتوقريًا، ويكون معىن  «إبراهيم ذاك»: فقال
دون من مل ُيْخلق، ومل يكن ِذْكر  ( )إىل من ُخِلق حينئذ ( )جعًاايف إبراهيم ر «خري الَبِريَّة»
 .( )يف غمارهم على معىن العموم، فلم يدخل النيب  «ربيَّةال»

                                 
 .«راجعة»(: س)يف (   )
 .-عليه السالم-يعين يف زمن إبراهيم (   )
مستثىن منهم إما بطريق النقل، وإما بطريق  وحاصله أنه »(: 4 4/5) «املرقاة»قال القاري يف (   )

 .«العقل؛ فإن املتكلم عند بعض األصوليني غري داخل يف أمره وخربه
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 :ومن الحسان

ْفَتِخرون َلَيْنَتِهَينَّ أقواٌم َي»: قال رضي اهلل عنه عن النيب حديث أيب هريرة  -  
 .( )احلديث «...بآباِئهم

                                 
، لينتهني أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا»: ولفظه( 469 ح  4 / ) «املصابيح»احلديث يف  (  )

إمنا هم فحم من جهنم، أو ليكونن أهون على اهلل من اجلعل الذي يدهده اخلراء بأنفه، إن اهلل قد 
وفخرها باآلباء، إمنا هو مؤمن تقي، أو فاجر شقي، الناس كلهم بنو آدم أذهب عنكم عبية اجلاهلية 

 .«وآدم من تراب

 :خترجيه
 .رواه هشام بن سعد، عن سعيد بن أيب سعيد املقربي، عن أيب هريرة

 : واختلف على هشام
أبو عامر العقدي، وحممد بن عبداهلل بن الزبري، وسفيان الثوري، وحسني بن : فرواه عنه هكذا

 .، ومحاد بن خالد، وعبداهلل بن نافعحفص
املعاىف بن عمران، وابن وهب، وموسى بن أيب علقمة فرووه عن هشام، عن سعيد بن : وخالفهم

 .بزيادة أيب سعيد املقربي. أيب سعيد املقربي، عن أبيه، عن أيب هريرة

 : وإليك ختريج كل وجه
 (ريرةهشام بن سعد، عن سعيد املقربي، عن أيب ه: )الوجه األول

 .عن حممد بن بشار( 766 ح 6 7/4) -آخر الكتاب-أخرجه الترمذي يف املناقب 
 (.  694 ح 5/466 )واإلمام أمحد 

- «حسن غريب»: كالمها عن أيب عامر العقدي، عن هشام، به، واللفظ للترمذي، وقال
 .- «حسن»(:  7/66) «حتفة األشراف»والذي يف  

 .د بن عبداهلل بن الزبري، عن هشام، بهعن حمم( 5 49ح 47 /4 )وأخرجه أمحد 
معرفة علوم »، واحلاكم يف (  ح  4ص)وأخرجه ابن حيان يف جزءٍ انتقاه أبوبكر ابن مردويه 

، من طريق (9  6، 4  6ح 45 /4) «شعب اإلميان»، والبيهقي يف (76 ص) «ديثحلا
 .به ،سفيان الثوري، عن هشام

= 
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، ويف (   /6 ) «سننه»، والبيهقي يف (   ح  5 / ) «التوحيد»وأخرجه ابن منده يف 

من طريق حسني بن حفص، ( 664ح  5 ص) «دابآلا»، ويف (5  6ح 46 /4) «الشعب»
 .«هذا حديث مشهور عن هشام متصل صحيح»: وقال ابن منده. عن هشام، به

وأما رواية محاد بن خالد وعبداهلل بن نافع فلم أقف على خترجيها، وقد ذكرها الدارقطين يف 
 (.64 /4) «العلل»

 (هشام بن سعد، عن سعيد املقربي، عن أبيه عن أيب هريرة) :الوجه الثاين
: ومن طريقه-( 5  6ح    /4)أخرجه أبو داود يف األدب، باب يف التفاخر باألحساب 

 .عن موسى بن مروان الرقي -(666) «اآلداب»البيهقي يف 
 .بن عبداهلل بن عمارمن طريق حممد ( 49 /5) «تاريخ بغداد»واخلطيب يف 

 .كالمها عن املعاىف بن عمران، عن هشام، به
، -املوضع السابق-ومن طريقه أبو داود ( 6 ح  9/ ) «اجلامع»وأخرجه ابن وهب يف 

 .به ،عن هشام( 666) «اآلداب»، والبيهقي يف (464 ح 7/46) «مشكل اآلثار»والطحاوي يف 
حدثين أيب، : أيب علقمة القروي املدين، قال عن هارون بن موسى بن(  76 )وأخرجه الترمذي 

هذا حديث حسن، وهذا أصح عندنا من احلديث األول، وسعيد املقربي قد »: وقال. عن هشام، به
 «حتفة األشراف»يف : أقول. «مسع من أيب هريرة، ويروي عن أبيه أشياء كثرية عن أيب هريرة

 .«حسن صحيح»: قوله(    /6 )

 :النظر يف اخلالف
يل أن هذا اخلالف ال أثر له؛ فإن سعيد املقربي قد ثبت مساعه من أيب هريرة وروايته عنه يف  يظهر

-التقريب)وأبوه ثقة ثبت من رجال الشيخني  ،، وروى أيضًا عن أبيه عن أيب هريرة«نيالصحيح»
جه قلنا بالوت ما ينفي مساع سعيد هلذا احلديث من أيب هريرة فيبقى على األصل إن أومل ي( 6595

 .األول، وإن قلنا بالوجه الثاين فيكون أخذه بواسطة أبيه
، «هذا أصح عندنا»: وأما بالنسبة لترجيح أحد الوجهني؛ فإن الترمذي رجح الوجه الثاين وقال

 .ومل يرجحلخالف لعرض ( 64 /4) «العلل»والدارقطين يف 
 :ولعل الوجه األول أرجح ألمرين

 .م بن سعد أكثر وفيهم ثقات أثباتأن الذين رووا هذا الوجه عن هشا - 
= 
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أن هشام بن سعد قد توبع على هذا الوجه، فقد رواه أبو معشر وأسامة بن زيد، عن سعيد  - 

 .املقربي، عن أيب هريرة
 .حدثنا خلف بن الوليد(  497ح 47 /4 )أخرجه أمحد : حديث أيب معشر
 .ثنا حممد بن بكارحدثنا حممد بن هارون بن محيد، (  9/6) «الكامل»وابن عدي يف 

 .كالمها حدثنا أبو معشر، به، خمتصرًا
  .ومل أقف عليه «العلل»وحديث أيب أسامة ذكره الدارقطين يف 

 :-عن حممد بن بشار-دراسة إسناد الترمذي 
، وإمنا قيل بن عثمان بن داود بن َكْيسان الَعْبدي، أبو بكر البصري، ُبْندار حممد بن بشار - 

 .احلافظ  مات سنة ثنتني ومخسني ومئتني: بندار؛ ألنه كان بندارًا يف احلديث، والُبْندار: له
 .روى عن أيب عامر العقدي، والضحاك بن خملد، وعبدالرمحن بن مهدي وغريهم

 . وعنه اجلماعة وغريهم
 .«حديثه ويقرؤه من حفظه كان ممن حيفظ»: قال ابن حبان
 .«ثقة كثري احلديث»: وقال العجلي

 .«إمام أهل زمانه يف العلم واألخبار»: وقال ابن خزمية
 . «من احلفاظ األثبات»: وقال الدارقطين
ثقة صدوق، احتج به أصحاب الصحاح كلهم، وهو حجة بال ريب، وكان من »: وقال الذهيب

 .«أوعية العلم
 .«ثقة»: «التقريب»ويف 

، (44 /  )، سري أعالم النبالء (   /7)، ثقات ابن حبان ( 69 )ترتيب ثقات العجلي 
 (.6964)، التقريب ( 7/5)، هتذيب التهذيب (96 9)ميزان االعتدال 

 -أو مخس-وفاته سنة أربع . عبدامللك بن عمرو القيسي البصري: أبو عامر العقدي -2
 .ومئتني

 .روى عن هشام بن سعد، وسفيان الثوري، وفليح بن سليمان وغريهم
 .وعنه حممد بن بشار، وأمحد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه وغريهم

 .«أيب عامر العقدي: كتبت حديث ابن أيب ذئب عن أوثق شيخ»: قال ابن مهدي
 .«أبو عامر الثقة األمني»: إسحاق بن راهويهوقال 

= 
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 .«مأمون»: ، زاد النسائي«ثقة»: وقال ابن معني وابن سعد والنسائي وغريهم

 .وروى له اجلماعة. «ثقة»: «التقريب»ويف 
، تذكرة احلفاظ (646 )، هتذيب الكمال (464)، ثقات ابن شاهني (64  )طبقات ابن سعد 

 (.77 4)، التقريب ( 5 /5)، هتذيب التهذيب (49 / )
 -ستني: وقيل-مات سنة تسع ومخسني . أبو سعيد: ، أبو َعبَّاد، ويقالاملدين هشام بن سعد -3
 .ومئة

 .روى عن سعيد املقربي، وأيب الزبري املكي، ونافع موىل ابن عمر وغريهم
 .بن عمران وغريهم وعنه أبو عامر العقدي، وعبداهلل بن وهب، واملعاىف

هو »: وقال أيضا. «ليس هو حمكم احلديث»: وعنه. «مل يكن باحلافظ»: قال اإلمام أمحد
 . «كذا وكذا، كان حيىي بن سعيد ال يروي عنه

 .«صاحل، وليس بالقوي»: وقال علي بن املديين
ليس بشيء »: وعنه. «ليس بذاك القوي»: وعنه. «ضعيف، حديثه خمتلط»: وقال ابن معني

 .«صاحل، ليس مبتروك احلديث»: وعنه. «كان حيىي بن سعيد ال حيدث عنه
 .«كان متشيعًا آلل أيب طالب، وكان كثري احلديث يستضعف»: وقال ابن سعد
 .«يكتب حديثه وال حيتج به، هو وحممد بن إسحاق عندي واحد»: وقال أبو حامت
 .«ليس بالقوي»: وعنه. «ضعيف»: وقال النسائي
كان ممن يقلب األسانيد وهو ال يفهم، ويسند املوقوفات من حيث ال يعلم، »: وقال ابن حبان

فلما كثر خمالفته لألثبات فيما يرويه عن الثقات بطل االحتجاج به، وإن اعترب مبا وافق الثقات من 
 .«حديثه فال ضري

 . «مع ضعفه يكتب حديثه»: وقال ابن عدي
وذكره كذلك يعقوب بن . ف ممن يكتب حديثهمن نسب إىل الضع: وذكره ابن عبدالرب يف باب

 .سفيان يف الضعفاء
 .«هو ثقة، أثبت الناس يف زيد بن أسلم»: وقال أبو داود
 .«جائز احلديث، وهو حسن احلديث»: وقال العجلي
 .«صدوق»: وقال الساجي

= 
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شيخ حمله الصدق، وكذلك حممد بن إسحاق هو هكذا عندي، وهشام أحب »: وقال أبو زرعة

 .«حممد بن إسحاقإيل من 
أتقنت ذلك عن أيب . «هشام بن سعد واهي احلديث»: مسعت أبا زرعة يقول: وقال الربذعي

زرعة، وهشام عند غري أيب زرعة أجل من هذا الوزن، فتفكرت فيما قال أبو زرعة فوجدت يف حديثه 
 .ها.ومهًا كبريًا

 .«أخرج له مسلم يف الشواهد»: وقال احلاكم
 «الكاشف» ترمجته، وقد مشى احلافظ الذهيب على حتسني حديثه فقال يف هذا ما قيل يف: أقول

 .«صدوق مشهور»: «املغين»، وقال يف «حسن احلديث»: «من تكلم فيه وهو موثق»و
النكت »ويف . «بالتشيعرمي و ،صدوق له أوهام»: «التقريب»وأما ابن حجر فإنه قال يف 

، وحسن «، فحديثه يف رتبة احلسنج له مسلمقد ضعف من قبل حفظه، وأخر»: «على ابن الصالح
أخرجا له يف »: ومرة .«خمتلف فيه»: «الفتح»، وقال يف «التلخيص احلبري»إسناد حديٍث له يف 

وهي عبارات تدل على . «صدوق فيه مقال من جهة حفظه»: ومرة. «املتابعات، ففيه ضعف
 .حكمه السابق يف حتسني حديثه

ال حيتج مبا تفرد به، فكيف إذا »: -خالف فيه هشاٌم غرَيه وهو يتكلم على حديث-وقال مرة 
 .«لني احلديث»: «التلخيص»وقال يف . «صدوق سيئ احلفظ»: وقال مرة. «خالف

 .واحلاصل أن احلافظ مييل يف أكثر أحواله إىل حتسني حديثه
حفظه،  أن األكثر على تضعيفه من قبل: والذي يظهر من خالل عرض أقوال األئمة املتقدمني فيه

 . وعباراهتم تدل على أن ضعفه ليس شديدًا، وهو مع ذلك يكتب حديثه ويعترب به كما قال غري واحد
أقرب العبارات للداللة على حاله،  «لني احلديث»: «التلخيص»وعندي أن قول ابن حجر يف 

 .أعلم واهلل .وأما ختريج مسلم له؛ فهو إمنا خرج له يف الشواهد فقط
 .احلديثلني : خالصة حاله

، الضعفاء أليب زرعة الرازي مع (766 )، ترتيب ثقات العجلي (57  )طبقات ابن سعد 
، اإلرشاد للخليلي (47/ )، اجملروحني ( 7/5)، اجلرح والتعديل ( 7 / ) «أبو زرعة الرازي»
، (44 /9)، سري أعالم النبالء (5699)، هتذيب الكمال (6 6 )، الكامل البن عدي (44 / )

، (9 /  )، هتذيب التهذيب (5944)، املغين (6754)، الكاشف (64 )فيه وهو موثق  من تكلم
(  4 / ) -الطبعة السلفية-، فتح الباري (99 ،  44ص)، هدي الساري (74 9)التقريب 

= 
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، النكت (9 4/ ( ) 6 / )، التلخيص احلبري (44 /6 )و(  4 /7)و( 76 / )و(  64/ )و

 (.454/ )على كتاب ابن الصالح 
، أبو سعد املدين، واملقربي نسبة إىل مقربة باملدينة كان َكْيَسان امَلْقُبري: سعيد بن أيب سعيد -4

 .مات يف حدود العشرين ومائة، وقيل قبلها، وقيل بعدها .جماورًا هلا
 . وى عن أيب هريرة، وأبيه أيب سعيد املقربي وغريمهار

 .وعنه إمساعيل بن أمية، وعبداهلل بن يونس، وحيىي بن حرب وغريهم
 . «ليس به بأس»: قال اإلمام أمحد وابن معني

 .ووثقه ابن املديين وابن سعد والعجلي وأبو زرعة والنسائي وابن خراش وغريهم
ختلط قبل موته بأربع سنني، وتبعه ابن سعد ويعقوب ابن زعم الواقدي أنه ا»: قال ابن حجر

 .«شيبة وابن حبان، وأنكر ذلك غريهم
وإمنا ذكرت سعيدًا املقربي يف مجلة من امسه سعيد؛ ألن شعبة »: «الكامل»قال ابن عدي يف و
حدثنا سعيد بعدما كرب، وأرجو أن يكون سعيد من أهل الصدق، وقد قبله الناس، وروى عنه : يقول

 .«ألئمة والثقات من الناس، وماتكلم فيه أحد إال خبريا
ما أحسب أن أحداً أخذ عنه يف االختالط، فإن ابن عينية أتاه فرأى »: «امليزان»قال الذهيب يف 

وكذلك »: وزاد «السري»، وحنوه يف «...لعابه يسيل فلم حيمل عنه، وحدث عنه مالك والليث
 .«اليوجد له شيء منكر

ثقة حجة، شاخ، ووقع يف اهلرم »: «امليزان»قه الذهيب مطلقًا، فقال أيضاً يف ولذلك وث  :أقول
األئمة الستة له، وثناء األئمة كأمحد  ابن عدي السابق، وختريُج الذهيب قوُل ، ويؤيد كالَم«ومل خيتلط

مع أن وابن املديين وابن معني وغريهم عليه، وتوثيقهم له من غري متييز يف روايته، وال من روى عنه، 
 .املدة اليت حددها الواقدي وغريه كافية يف اشتهار أمر اختالطه

حدثنا سعيٌد بعدما »: ولعل الذين تبعوا الواقدي يف قوله باختالط سعيد استدلوا بقول شعبة
أرجو أن يكون من أهل »: وهبذا صرح ابن عدي، مع أنه مل يأخذ مبا أخذوا به وإمنا قال «كرب

 .«وروى عنه األئمة والثقات من الناس وماتكلم فيه أحٌد إال خبريالصدق وقد قبله الناس، 
وقول شعبة اليدل صراحة على االختالط، وإمنا يدل على أن أْخذه عنه كان يف حال :  أقول

كربه وشيخوخته، نعم هو شاخ حىت بلغ التسعني أو جاوزها واليلزم منه أن يكون اختلط، فقد يكون 
= 
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 . ( )«أنا ابن عبداملطلب»: ما ذهبنا إليه يف معىن قوله ( )كفانا هذا احلديث دليالً إىل: قلت
 ( )َدْحَرْجُتُه: ، أي( )َفَتَدْهَده ( )ُتهَدْهَدْه: أي ُيَدْحِرُجه، يقال «ءااخِلَر ُيَدْهِدُه»: وفيه
 .(5)اجُلَعل (6)ما ُيَدْحِرُجه: (4)والدُّْحُروَجة. ( )َفَتَدْحَرج

                                 
واهلل . دقة يف زمن األخذ، حىت النترك حديث الراوي ألمٍر ُمْحَتملقول شعبة من باب التحري وال

 .أعلم
إما أن اليكون اختلط أصاًل، أو يكون اختلط لكن : أحد أمرين: يف أمر اختالطه وخالصة القول

كأنه مل يرِو فيها »: مل يأخذ أحٌد عنه يف هذه املدة، وقد نقل ابن الكيال عن السخاوي قول بعضهم
 .واهلل أعلم. «يزأو مت ،شيئًا

، اجلرح (674)، ترتيب ثقات العجلي (494/ )، التاريخ الكبري  (644 )طبقات ابن سعد 
، اجلمع البن القيسراين (6 4)، الكامل البن عدي (44 /4)، ثقات ابن حبان (4/69)والتعديل 

 ،(5  / )، تذكرة احلفاظ (5  /6)، سري أعالم النبالء (44  )، هتذيب الكمال (9 5)
، (6 4ص)، هدي الساري ( 4 )، جامع التحصيل (76  )، ميزان االعتدال (475 )الكاشف 

 (.455ص )، ملحق الكواكب النريات (    )، التقريب (4 /4)هتذيب التهذيب 

 :احلكم على احلديث
 :هشام بن سعد، لني احلديث، لكن تابعه: مما تقدم يتبني أن احلديث هبذا اإلسناد فيه

هتذيب التهذيب : ينظر. وهو ضعيف خمتلط جنيح بن عبدالرمحن السندي: أبو معشر - 
 (.6 )، ملحق الكواكب النريات (66 9)، التقريب (94 /6 )

 (.5  ص)وتقدمت ترمجته . صدوق يهم: أسامة بن زيد الليثي - 
، -كما تقدم-واحلاصل أن احلديث يتقوى هباتني املتابعتني إىل احلسن لغريه، وقد حسنه الترمذي 

هذا حديث مشهور عن هشام، »: ، وقال ابن منده(4 /4) «الترغيب والترهيب»واملنذري يف 
 . مواهلل أعل. «متصل صحيح

 .«على»(: ب)و( س)يف (   )
وتقدم الكالم على ، تفاخرًا بل قاله من باب التعريف «أنا ابن عبداملطلب»: مل يقل يعين أن النيب (   )

 (.  )برقم احلديث 
 .وهو الصواب الستقامة العبارة( ب)واملثبت من  .«دهده»(: أ)يف األصل و(   )
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رجل فيه : يقال. أي َنْخوهتا: اجلاهلية ، ُعبِّيَّة«إن اهلل قد أذهب عنكم ُعبِّيَّة اجلاهلية»وفيه 
واحملفوظ عن أهل احلديث بتشديد . (4)ِكْبٌر وَتَجبٌُّر (9)، أي(بضم العني وكسرها)ُعبِّيَّة وِعبِّيَّة 

 .الياء

                                 
 .«فيتدهده»(: أ)يف (   )
  .«دهتهده»: ليناسب قوله( ب)، واملثبت من «دحرجه»(: أ)يف األصل و(   )
 .«جَرْحَده فَتُتْجَرْحَد: َدْهَدهُت احلجر فَتَدْهَده» :وعبارته(     /5)الصحاح مادة دهده : ينظر(   )
 «الصحاح»وهو املوافق ملا يف كتب اللغة؛ قال يف ( ب)واملثبت من  .«الدحرجة»(: أ)يف األصل و(  4)

 «العني»وقال اخلليل يف . «ما يدحرجه اجلعل من البنادق: الدحروجة»(:    / )مادة دحرج 
 . «دحاريج: كل ما دحرجته من طني أو غريه مثل البندقة، ومجعه: الدُّْحروَجة»(: 4  / )

 (.س)إىل هنا ساقط من  «يقال»: ومن قوله .(أ)ليست يف  «ما يدحرجه»(  6)
وهو دويبة من دواب األرض معروف : ِجْعالن: عواجلم «رَمُع»بضم اجليم وفتح العني وزن (  5)

 (. 6 / )، املصباح املنري (4 5/ )ترتيب اللسان مادة جعل : ينظر .كاخلنفساء
 (. ب)و( س)واملثبت من  «إذا»(: أ)يف األصل و(  9)
ثناة مشددة ، وبعدها ياء مبضم العني املهملة وكسرها، وتشديد الباء املوحدة وكسرها «الُعبِّيَّة»(  4)

 (.  /4)، الترغيب والترهيب للمنذري ( 7 / )تصحيفات احملدثني : ينظر. أيضًا
يريد هبذا القول ماكان عليه أهل اجلاهلية من »(: 76 / ) «غريب احلديث»قال اخلطايب يف 

 . «التفاخر باألنساب والتباهي هبا
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. ( )احلمل الثقيل: يعين «الِعْبء»من  ( )عن بعض أهل اللغة أنه(  )وذكر أبو عبيد اهَلَروي
هذا َعُب : وهو النور والضياء، يقال «الَعبء»بل هو مأخوذ من : (6)هرياألز (4)وقال: مث قال

 .(9)الشمس (5)َعْبُو: الشمس، وأصله

                                 
يف اجلمع بني غريـيب  «الغريبني»الشافعي صاحب  بن عبدالرمحن اهَلَروي هو أمحد بن حممد بن حممد(   )

وفيات األعيان : ينظر. وتويف سنة أحدى وأربع مئة. القرآن واحلديث، أخذ اللغة عن األزهري وغريه
 (. 9 / )، بغية الوعاة (4/44)لشافعية للسبكي ، طبقات ا(76/ )

 (.9   /4)مادة عبأ  «الغريبني»وكالمه هذا يف 
 (.أ)ساقطة من  «أنه»(   )
أصله مهموز من الِعْبء، وهو احلمل الثقيل، ولكن »(: 76 / ) «غريب احلديث»قال اخلطايب يف (   )

 (.6 /4) «معامل السنن»وه يف وحن «...اهلمزة قد تركت فيه كالَبرِّيَّة والذُّرِّيَّة
 (.س)ساقطة من  «وقال»(  4)
اهلروي الشافعي، اللغوي املشهور،  هو أبو منصور حممد بن أمحد بن األزهر بن طلحة األزهري(  6)

وقيل إحدى -، تويف سنة سبعني وغريمها «شرح ألفاظ خمتصر املزين»و «هتذيب اللغة»صاحب 
، طبقات الشافعية (4  /4)، وفيات األعيان (54 /9 )معجم األدباء : ينظر. وثالمثائة -وسبعني
 (. 7 / )، بغية الوعاة ( 5/ )للسبكي 

 .، وانظر اهلامش اآليت«عبوء»(: س)ويف . «عبوا»(: أ) ويف .«عبو»هكذا يف األصل (  5)
ضوءها، ناقص، : َعُب الشمس»(:  99 /6) أمادة عب «ترتيب اللسان»قال اجلوهري، كما يف (  9)

ما : يقال. ضوء الشمس وحسنها: الَعُب»(:  97 /6)مادة عبا  «ترتيب اللسان»ويف . «مثل دم
َعبُّ الشمس »(:    / )مادة عبب  «القاموس»ويف . «أحسن َعَبها، وأصله الَعْبُو فنقص

ال ُيدرى عبء الشمس لغة يف َعبِ الشمس »: مادة عبأ «ترتيب اللسان»ويف . «ضوءها: وخيفف
 .عب الشمس: عبء الشمس كما يقال: فأفادنا هذا أنه يقال. «أم هو أصله
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أدخله يف  ( )، واجلوهري( )من الذَّْرء باهلمز «الذُّرِّيَّة» ( )وعلى هذا فالتشديد فيه كما يف
 .(4)باب املضاعف

                                 
 .«كما هو يف»(: ب)و( س)يف (   )
 .( 47 / )مادة ذرأ  «ترتيب اللسان»: وينظر يف تأصيل كلمة الذرية. «باهلمزة»(: أ)و( س)يف (   )

 .املهموزة «َعْبء» وعلى هذا فاملؤلف يريد
وأحد من يضرب به املثل يف  «الصحاح»صاحب  هو أبو نصر إمساعيل بن محاد التركي اأُلتراري(   )

 .ضبط اللغة، مات مترديًا من سطح داره بنيسابور سنة ثالث وتسعني ومئة وقيل بعدها
، شذرات (69 /4)، النجوم الزاهرة (55ص)، البلغة للفريوزآبادي (9/46 )سري أعالم النبالء 

 (. 4 / )الذهب 
 (.96 / )الصحاح مادة عبب (  4)

 «القاموس»والفريوزآبادي يف ، (996 /6) «ترتيب اللسان»وكذا صنع ابن منظور كما يف 
فإن كانت ُفعُّولة فهي . لةوهي ُفعُّولة أو ُفعِّي»: وقال( 64 / ) «النهاية»وابن األثري يف (    / )

وإن كانت ُفعِّيلة فهي من . خالف من يسترسل على سجيته. من التَّْعِبَية، ألن املتكرب ذو تكلف وتعبية
وهذا . ها.«كما فعلوا يف تقضي البازي. إن الالم قلبت ياًء: وقيل. ُعباب املاء، وهو أوله وارتفاعه

 «خمتصر سنن أيب داود»:ً وينظر أيضا(. 44 / ) «قالفائ»الكالم منقول بتصرف يسري من 
 (.9 4/5) «مرقاة املفاتيح»، (5 /4)للمنذري 



 323 الميسر في شرح المصابيح

انطلقت يف وفد بين : ضي اهلل عنه قالر ( )ومنه حديث عبداهلل بن الشِّخِّري العامري -4 
 . (4)احلديث «اهلل ( )السَّيُِّد هو»: أنت سيُِّدنا، فقال: ، فقلناإىل رسول اهلل  ( )عامر

                                 
ابن عوف العامري احَلَرشي، ( بكسر الشني واخلاء املعجمتني مع تشديد اخلاء)عبداهلل بن الشِّخِّري (   )

، أسد (464 )طبقات ابن سعد : ينظر. صحايب، سكن البصرة، وهو والد مطرف ويزيد وهانئ
 (.  4  )، التقريب (   /6)، هتذيب التهذيب ( 495)، اإلصابة (666 )الغابة 

، (4  /6)، دالئل النبوة للبيهقي (6  / )طبقات ابن سعد : وينظر. هم قومه بنو عامر بن َصْعَصعة(   )
 (. 9 /9)البداية والنهاية 

 .مل يرد يف نص احلديث «هو»الضمري (   )
قال : عن مطرف بن عبداهلل بن الشخري قال: ولفظه( 464 ح  4 / ) «املصابيح»احلديث يف (  4)

: فقلنا. «السيد اهلل»: أنت سيدنا، فقال: فقلنا عامر إىل رسول اهلل  انطلقت يف وفد بين: أيب
 .«قولوا قولكم أو بعض قولكم، وال يستجرينكم الشيطان»: فقال. وأفضلنا فضاًل، وأعظمنا َطْواًل

 :خترجيه
ومن طريقه البيهقي -( 4465ح 64 /4)أخرجه أبو داود يف األدب، باب يف كراهية التمادح 

، (   ح  9ص) «األدب املفرد»، والبخاري يف -(  ح 54/ ) «األمساء والصفات»يف 
 .عن مسدد( 449ح 7/454) «املختارة»سي يف دوالضياء املق

، وسيدي سيدنا: باب ذكر اختالف األخبار يف قول القائل «عمل اليوم والليلة»النسائي يف و
 .عن محيد بن مسعدة( 49 ح 47 ص)

بن ]كالمها عن بشر بن املفضل، ثنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد، عن أيب نضرة، عن مطرف 
 .يب داودواللفظ أل. احلديث... قال أيب انطلقت يف وفد: قال[ عبداهلل بن الشخري

ومن طريقه الضياء املقدسي -( 5  5 ، 69 5 ،  4 ، 4  /5 )وأخرجه اإلمام أمحد 
 .عن حجاج -(444)

، وابن (46 ح 44 ص) «عمل اليوم والليلة»، والنسائي يف (5  5 ح  4 /5 )وأمحد 
، وابن -(446)طريقه الضياء املقدسي ومن -(  44 ح  6 / ) «اآلحاد واملثاين»أيب عاصم يف 

 .عن حممد بن جعفر( 49 ح 45 ص) «عمل اليوم والليلة»سين يف ال
 .مسعت مطرفًا، به، بنحوه: كالمها عن شعبة، عن قتادة، قال

 .عن سويد بن عمرو، وعبدالصمد(    5 ح 9  /5 )وأخرجه أمحد 
= 
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 .حدثنا أيب: عن َحَرمّي بن يونس بن حممد قال( 45 ) «عمل اليوم والليلة»والنسائي يف 

 .عن خالد بن خداش(  9) «الصمت»الدنيا يف  وابن أيب
 .عن عبداهلل بن حممد بن أمساء -(445)ومن طريقه الضياء املقدسي -(  44 )وابن أيب عاصم 
 .من طريق عفان( 9 6ح    ص) «املدخل إىل السنن الكربى»والبيهقي يف 
 .من طريق أيب عامر العقدي( 74ص) «دب اإلمالء واالستمالءأ»والسمعاين يف 

 .سبعتهم عن مهدي بن ميمون، حدثنا غيالن بن جرير، عن مطرف به
، ويف (4  /6) «دالئل النبوة»، والبيهقي يف (6 /9) «الطبقات»وأخرجه ابن سعد يف 

عن مسلم بن إبراهيم، حدثنا األسود بن شيبان، حدثنا أبو بكر بن مثامة بن النعمان  «املدخل»
 .احلديث... وفد أيب يف وفد بين عامر: ، قال[بن الشخري]هلل ، عن أيب العالء يزيد بن عبدالراسيبا

عن عبدالواحد بن غياث، نا أبو عوانة، عن أيب بشر، عن هانئ ( 446 )وأخرجه ابن أيب عاصم 
 .ابن عبداهلل بن الشخري، عن أبيه، به

 :دراسة إسناد أيب داود
 (.45 ص)ت ترمجته تقدم. ثقة حافظ: مسدد بن مسرهد - 
أو -وفاته سنة ست . موالهم، أبو إمساعيل البصري بن الحق الرَّقاشي بشر بن امُلَفضَّل -2
 .ومثانني ومئة -سبع

 .أمية وغريهم روى عن أيب مسلمة سعيد بن يزيد، وسلمة بن علقمة، وإمساعيل بن
 .وعنه مسدد بن مسرهد، وأمحد بن حنبل، ومحيد بن مسعدة وغريهم

 .«إليه املنتهى يف التثبت بالبصرة»: قال اإلمام أمحد
 .«ثقة»: وقال ابن سعد وأبو زرعة وأبو حامت والنسائي والبزار

 .«ثقة فقيه البدن، ثبت يف احلديث، حسن احلديث، صاحب سنة»: وقال العجلي
 . «من أهل اإلتقان»: ن حبانوقال اب
 .وخرج له اجلماعة .«ثقة ثبت عابد»: «التقريب»ويف 

، (95  )، مشاهري علماء األمصار (55 / )، اجلرح والتعديل (64 )ترتيب ثقات العجلي 
 (. 96)، التقريب ( 46/ )، هتذيب التهذيب (969)هتذيب الكمال 

. من الرابعة. ، البصري، الَقصريدي، مث الطاَّحيسعيد بن يزيد بن َمْسلمة األََْز: أبو َمْسلمة -3
 .«مات سنة ثنتني وثالثني ومئة»: وقال ابن امللقن

= 
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 .روى عن أيب نضرة، وأنس بن مالك، ومطرف بن عبداهلل بن الشخري وغريهم

 .عبة بن احلجاج وغريهموعنه بشر بن املفضل، وإمساعيل بن علية، وش
 .«ثقة»: قال ابن معني وابن سعد والنسائي والعجلي والبزار

 . «صاحل»: وقال أبو حامت
 .«من املتقنني، صحب أنسًا وكان راوية أليب نضرة»: وقال ابن حبان

 .وخرج له اجلماعة .«ثقة»: «التقريب»و «الكاشف»ويف 
، ثقات (4 9)مشاهري علماء األمصار  ،( 4/9)، اجلرح والتعديل (    )طبقات ابن سعد 

، (4/44)، هتذيب التهذيب (794 ) -وحاشيته لسبط ابن العجمي-، الكاشف (9 4)ابن شاهني 
 (.7 4 )التقريب 
 (.6  ص)تقدمت ترمجته . ثقة. املنذر بن مالك بن قطعة: أبو نضرة -4
احَلَرِشّي العامري، أبو عبداهلل البصري، أخو يزيد بن عبداهلل  بن الشِّخِّري ُمَطرِّف بن عبداهلل -5

وكان من عباد  ولد يف حياة رسول اهلل »: من كبار التابعني، وقال ابن حبان. ابن الشخري، وهانئ
 .ومات سنة مخس وتسعني .«وزهادهمأهل البصرة 

 .روى عن أبيه، وعمران بن حصني، وعلي بن أيب طالب رضي اهلل عنهم وغريهم
 .وعنه أبو نضرة، وثابت البناين، واحلسن البصري وغريهم

 .وذكر له مناقب كثرية «كان ثقة، له فضل وورع ورواية وعقل وأدب»: قال ابن سعد
 .«ر التابعني، رجل صاحلتابعي ثقة، من خيا»: وقال العجلي

 .وخرج له اجلماعة. «ثقة عابد فاضل»: «التقريب»ويف 
تذكرة ( 7 6/4)، ثقات ابن حبان (4 9 )، ترتيب ثقات العجلي (9 6 )طبقات ابن سعد 

 (.5965)، التقريب (69 /6 )، هتذيب التهذيب ( 4 4)، اإلصابة (54/ )احلفاظ 

 :احلكم على احلديث
 «ختريج أحاديث إحياء علوم الدين»وصححه العراقي كما يف . صحيح هبذا اإلسناد

  .«رجاله ثقات، وقد صححه غري واحد»(:    /6) «الفتح»وقال ابن حجر يف (.  54 /4)
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خياطبوهنم بنحو هذا  ( )إهنمسلك القوم يف اخلطاب معه َمْسلكهم مع رؤساء القبائل، ف
اخلطاب، فكره ذلك؛ ألنه كان من حقه أن خياطبوه بالنيب والرسول، فإهنا املنـزلة اليت ال 

أي الذي  «السيد هو اهلل»: منـزلة وراءها ألحد من البشر، وحول األمر فيه إىل احلقيقة فقال
 .ميلك نواصي اخللق ويتوىل أمرهم ويسوسهم

، ودعوا التكلف ( )أي قول أهل ِملَِّتكم، فخاطبوين مبا خياطبونين به «قولوا قولكم»: وقوله
 . (5)القول الذي جئتم له وقصدمتوه: أراد بالقول (6)وُيحتمل أنه. (4)يف املدح ( )واهَلَرت
الشيطان فيتخذكم َجِريَّه، أي وكيله،  (4)ْسَتْتِبَعنَُّكمأي ال َي «َيْسَتْجِرَينَُّكموال »: (9)وفيه
 .(6 )َجرَّْيُت َجِريًَّا واْسَتْجَرْيُته أي اختذته وكياًل: ، يقال(7)على ألسنتكمفيتكلم 

                                 
 .«فإهنم كانوا»(: ب)و( س)يف (   )
غريب احلديث له : وينظر. مبعناه( 95 /9) للخطايب «معامل السنن»كالم املؤلف املتقدم يف (   )

 (. 95/ )ومادة قول  ،(45 / )سود ، واجملموع املغيث مادة (5 4/ )
. ورجل أهرت، وقوم ُهْرت( بالكسر)الواسع الشدقني، وقد َهِرت : سعة الشدق، واهَلِريت: اهَلَرت(   )

 (. 4/4549)ترتيب اللسان مادة هرت : ينظر
 .وهو كناية عن املبالغة يف املدح واإلكثار منه

عادتكم من القول املسترسل فيه على  وأي مبا ه: بقولكم»(: 6  / ) «الفائق»قال الزخمشري يف (  4)
 .«املتعمل للتزيد يف الثناء تكلفالسجية دون امل

 (.أ)ساقطة من  «أنه»(  6)
 (.أ/   ل) «شرح املصابيح»ذكر هذا االحتمال البيضاوي يف (  5)
 .(ب)و (س) ليست يف «وفيه»(  9)
 .«يستتبعكم»(: س)يف (  4)
 .«سنتكم»(: أ)يف (  7)
ومسي الوكيل َجِريًَّا، ألنه جيري جمرى »: وزاد(  6  /5)مادة جرى  «الصحاح»: ينظر(  6 )

تكلموا مبا حيضركم من القول، وال تتكلفوه كأنكم : يريد»(: 66 / ) «النهاية»ويف . «موكله
 .«ُوكالء الشيطان ورسله، تنطقون على لسانه

 (. 9ص)، إصالح غلط احملدثني (4  / )تصحيفات احملدثني : وينظر
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احَلَسب »: أنه قال ومنه حديث َسُمرة بن ُجْنُدب رضي اهلل عنه عن رسول اهلل  -6  
 .( )احلديث «...املال

                                 
 .«والكرم التقوى»: ومتامه( 467 ح  4 / ) «املصابيح»احلديث يف (   )

 :خترجيه
حدثنا الفضل بن ( 59  ح   /7)أخرجه الترمذي يف التفسري، باب ومن سورة احلجرات 

 .ُسهيل البغدادي األعرج وغري واحد
 .عن حممد بن خلف العسقالين( 7  4ح 6 4 / )وابن ماجه يف الزهد، باب الورع والتقوى 

 (. 6 6 ح 74 /  )واإلمام أمحد 
( ح) عن معاذ بن املثىن، ثنا علي بن املديين(   57ح 7  /9) «الكبري»وأخرجه الطرباين يف 

 .وعن عبيد بن غنام، ثنا أبو بكر بن أيب شيبة
كر النيسابوري، نا عن أيب ب( 64 ح  6 / )، باب املهر يف النكاح «سننه»والدارقطين يف 
 .حممد بن إْشكاب
صحيح على شرط البخاري ووافقه : وقال(  5 / )يف النكاح  «املستدرك»واحلاكم يف 

ومن طريقه البيهقي يف  -صحيح اإلسناد ووافقه الذهيب : وقال( 6  /4)ويف الرقاق . الذهيب
يب العباس حممد بن عن أ -( 5  -6  /9)باب اعتبار اليسار يف الكفاءة يف النكاح،  «سننه»

 .يعقوب، ثنا حممد ابن عبداهلل بن أيب داود بن املنادي
من ( 646 ح 6  /  ) نسبليف االستئذان، باب االفتخار با «شرح السنة»والبغوي يف 

 .طريق عبد بن محيد
عن يونس بن حممد، حدثنا سالَّم بن أيب مطيع، عن قتادة، عن احلسن  -وغريهم-هؤالء مجيعًا 

 .ن مسرة، مرفوعًا، بلفظهالبصري، ع
[ أيب]حسن غريب صحيح من حديث مسرة ال نعرفه إال من حديث سالم بن »: وقال الترمذي

 .«هذا حديث حسن»: وقال البغوي. «مطيع وهو ثقة
: عن احلسن بن إسحاق التستري وحممد بن علي الصائغ املكي، قاال(   57)وأخرجه الطرباين 

 .ثنا حممد بن معاوية النيسابوري
 .والدارقطين عن أيب بكر، نا يوسف بن سعيد، نا حممد بن عيسى

 .من طريق القاسم بن سالم(   ح 45/ ) «الشهاب مسند»والقضاعي يف 
= 
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 .ثالثتهم عن سالم، به، بلفظه

 :دراسة إسناد أمحد
 -أومثان-مات سنة سبع . بن مسلم البغدادي، أبو حممد احلافظ امُلَؤدِّب يونس بن حممد - 
 .ومئتني

 .روى عن سالم بن أيب ُمطيع، وفليح بن سليمان، والليث بن سعد وغريهم
 .وعنه اإلمام أمحد، وعلي بن املديين، وأبو بكر بن أيب شيبة وغريهم

 .ووثقه ابن معني وابن سعد. «ثقة ثقة»: قال يعقوب بن شيبة
 .«ة ثبتثق»: «التقريب»ويف 

هتذيب ( 44 9)، هتذيب الكمال (66 /4 )، تاريخ بغداد (45 /7)اجلرح والتعديل 
 (.4 97)، التقريب ( 7 /  )التهذيب 
أو -سعد اخُلزاعي موالهم، أبو سعيد البصري، مات سنة ثالث : ، وامسهسالاّّم بن أيب مطيع -2
 .ذلك وسبعني ومئة وقيل قبل -أربع

 .روى عن قتادة بن دعامة السدوسي، وأيوب السختياين، وهشام بن عروة وغريهم
 .وعنه يونس بن حممد، ومسدد بن مسرهد، وابن املبارك وغريهم

 .«ثقة صاحب سنة»: قال اإلمام أمحد
سالم بن أيب مطيع من الثقات، حدثنا عنه ابن »: مسعت أيب يقول: وقال عبداهلل بن أمحد

وفيه باليا، فجاء  كان أبو عوانة وضع كتاباً فيه معايب أصحاب رسول اهلل »: ل أيبمث قا «مهدي
: قال أيب «يا أباعوانة، أعطين ذاك الكتاب، فأعطاه، فأخذه سالم فأحرقه: سالم بن أيب مطيع فقال

 .«وكان سالم من أصحاب أيوب، وكان رجاًل صاحلًا»
 .«ليس به بأس»: وقال ابن معني
 .«ليس به بأس»: وعن النسائي. «ثقة»: والترمذي والنسائي وقال أبو داود
 . «كان من خيار الناس وعقالئهم»: وقال البزار

 .«صاحل احلديث»: وقال أبو حامت
ليس مبستقيم احلديث عن قتادة خاصة، وله أحاديث حسان غرائب »: وقال ابن عدي

احلج، ومات يف طريق مكة، ومل  وإفرادات، وهو يعد من خطباء أهل البصرة وعقالئهم، وكان كثري
= 
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أر أحدًا من املتقدمني نسبه إىل الضعف، وأكثر ما يف حديثه أن روايته عن قتادة فيها أحاديث ليست 

 .«مبحفوظة ال يرويها عن قتادة غريه، وهو مع هذا كله عندي ال بأس به وبرواياته
 .«خبربه إذا انفردكان سيئ األخذ، كثري الوهم، ال جيوز االحتجاج »: وقال ابن حبان
 .«منسوب إىل الغفلة وسوء احلفظ»: وقال احلاكم

ويف . «احلسن قد احتج به الشيخان، وال ينحط حديثه عن درجة»: «السري»قال الذهيب يف 
 . «صدوق ال بأس به»: «الديوان»

 .وقد خرج له الشيخان
بن معني وأيب داود تبني مما تقدم أن عددًا من كبار األئمة كاإلمام أمحد وا: خالصة حاله

وذكر . «مل أر أحداً من املتقدمني نسبه إىل الضعف»: والترمذي والنسائي قد وثقوه، وقال ابن عدي
ومع هذا فال بأس به »: ابن عدي أن املأخذ عليه انفراده بأحاديث عن قتادة مل يروها غريه قال

 .«وبرواياته
تفرده، ومع ذلك فال ينحط حديثه عنه عن فهو ثقة، وإمنا انتقد حديثه عن قتادة؛ لكثرة : أقول
 .احلسن

 .«ثقة صاحب سنة، يف روايته عن قتادة ضعف»: ولذا كان ابن حجر دقيقًا حينما قال
ال يعين أهنا ضعيفة، وإمنا احنطت عن سائر  «يف روايته عن قتادة ضعف»: وقول ابن حجر

 .مواهلل أعل. فهي يف رتبة احلسن، وهذا هو القول املختار. حديثه
، (64 /4)، اجلرح والتعديل (  /7)، سنن الترمذي (4665، 474 ، 69 )العلل ألمحد 

، ميزان االعتدال (4 9/4)، سري أعالم النبالء (957)، الكامل البن عدي ( 4 / )اجملروحني 
 (.  9 )، التقريب ( 6 /4)، هتذيب التهذيب (545 )، ديوان الضعفاء (67  )

 (.   ص)تقدمت ترمجته . ثقة ثبت كثري التدليس واإلرسال. السدوسي قتادة بن دعامة -3
، أبو سعيد اإلمام املشهور، من موالهم يسار البصري، األنصاري: احلسن بن أيب احلسن -4

 .سادات التابعني، ولد لسنتني بقيتا من خالفة عمر رضي اهلل عنه، ومات سنة عشر ومئة
 .أنس، وجابر بن عبداهلل، ومسرة بن جندب وغريهم: روى عن مجاعة من الصحابة منهم

 .وعنه إمساعيل بن مسلم املكي، ومنصور بن املعتمر وغريمها
 .«سلوا احلسن، فإنه مسع ومسعنا، فحفظ ونسينا»: ن مسألة فقالسئل أنس بن مالك ع

 .«من سره أن ينظر إىل أعلم عامل أدركناه يف زمانه فلينظر إىل احلسن»: وقال بكر املزين
= 
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 .«...كان احلسن جامعًا عاملًا، رفيعًا، فقيهًا، ثقة مأمونًا، عابدًا ناسكًا: قالوا»: وقال ابن سعد

ه كثرية جدًا، لكنه كان كثري التدليس واإلرسال، فقد روى عن مجاعة من ومناقبه وفضائل: أقول
 .-كما يف مصادر ترمجته  -الصحابة مل يدركهم، وأدرك بعضهم ولكن ال يصح له مساع منهم 

حدثنا : مسع احلسن من مجاعة، وروى عن آخرين مل يدركهم، وكان يتأول فيقول»: قال البزار
 .«-ثوا وخطبوا بالبصرة يعين قومه الذين حد -وخطبنا 

 . «ما أرسل من احلديث فليس حبجة»: وقال ابن سعد
 .«احلسن مع جاللته مدلس، ومراسيله ليست بذاك»: وقال الذهيب

كان مكثرًا من احلديث، ويرسل كثريًا عن كل أحد، وصفه بتدليس اإلسناد »: وقال ابن حجر
وجعله يف . «ور، يرسل كثريًا ويدلسثقة فقيه فاضل مشه»: «التقريب»ويف . «النسائي وغريه

 .واهلل أعلم. املرتبة الثانية من مراتب املدلسني، وجعله العالئي يف املرتبة الثالثة وهي األنسب حباله
، جامع ( 4/65)، سري أعالم النبالء (5   )، هتذيب الكمال (64)مراسيل ابن أيب حامت 

 (.46)، تعريف أهل التقديس (9   )ب ، التقري(   / )، هتذيب التهذيب (   ص )التحصيل 

 :احلكم على احلديث
ضعيف هبذا اإلسناد من أجل قتادة واحلسن البصري مدلسان وقد عنعنا، واختلف يف مساع 

وأما روايته عن مسرة بن جندب ففي »(: 56 ) «جامع التحصيل»احلسن من مسرة؛ قال العالئي يف 
السنن »قد روى عنه نسخًة كبرية غالبها يف و. مساعه منه حلديث العقيقة «صحيح البخاري»

وقال . اري حنو هذابخ، وعند علي بن املديين أن كلها مساع، وكذا حكى الترمذي عن ال«األربعة
مسند أمحد بن »هي كتاب، وذلك ال يقتضي االنقطاع، ويف : حيىي بن سعيد القطان ومجاعة كثريون

إن عبدًا له أبق، وأنه : إىل احلسن البصري فقالجاء رجل : ثنا هشيم، عن محيد الطويل قال «حنبل
خطبة إال   قلَّ ما خطبنا رسول اهلل: حدثنا مسرة قال: نذر إن قدر عليه أن يقطع يده، فقال احلسن

 .ها.«رة لغري حديث العقيقةوهنى عن املثلة، وهذا يقتضي مساعه من مس أمر فيها بالصدقة
: ل الصحيح عن كثري مما يقول فيه احلسنهإمنا أعرض أ»(: 4/644) «السري»وقال الذهيب يف 

عن فالن، وإن كان مما قد ثبت لقيه فيه لفالن املعني، ألن احلسن معروف بالتدليس، ويدلس عن 
رة، جيوز أن يكون مل يسمع فيه غالب مساعه من مسالضعفاء، فيبقى يف النفس من ذلك، فإننا وإن ثبَّْتنا 

 .ها.«النسخة اليت عن مسرة
= 
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فاحلاصل أنه مسع منه أحاديث وبقيت أحاديث على االحتمال، فال يقبل منها إال ما صرح فيه 
بالسماع، فيعود األمر إىل ما قلناه أواًل يف شأن تدليسه، وهو من أهل املرتبة الثالثة الذين ال تقبل 

 .هنا فحديثه ضعيف عنعنتهم، وقد عنعن
 :لكنه يتقوى إىل احلسن لغريه بشواهده، ومنها: أقول
 .«لذي يذهبون إليه هذا املالاإن أحساب أهل الدنيا »: مرفوعًا حديث بريدة بن احلصيب -

عن يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبو  (6   ح 5/54)أخرجه النسائي يف النكاح، باب احلسب 
 .ُتميلة

يف الرقائق، باب الفقر والزهد  «اإلحسان»، وابن حبان كما يف ( 6 /6)واإلمام أمحد 
 مسند»، والقضاعي يف ( 5 / )يف النكاح  «املستدرك»، واحلاكم يف (966ح 494/ )والقناعة 
 .عن زيد بن احلباب( 55 /7 ) «التمهيد»، وابن عبدالرب يف ( 74ح 65 / ) «الشهاب

 [.بن شقيق]عن علي بن احلسني (  5 /6)واإلمام أمحد 
( 6  /9)يف النكاح، باب اعتبار اليسار يف الكفاءة  «سننه»، والبيهقي يف (577)وابن حبان 

 . بن واقدنيمن طريق علي بن احلس
: ل احلاكموقا. أربعتهم عن حسني بن واقد، عن عبداهلل بن بريدة، عن أبيه بريدة بن احلصيب

 .ووافقه الذهيب «صحيح على شرط الشيخني»
قاضي مرو إمنا خرج له البخاري تعليقًا، وقال فيه أمحد وأبو  حسني بن واقد املروزي: أقول

: وقال ابن سعد. «ثقة»: وقال ابن معني. وأثىن عليه أمحد «ال بأس به»: زرعة وأبو داود والنسائي
 .«كان حسن احلديث»

يف رواية -وقال . «له أشياء مناكري»: -يف رواية امليموين-وأنكر أمحد بعض حديثه؛ فقال 
 .«ليس بذاك»: -يف رواية املروذي-وقال . «ما أنكر حديثه عن ابن بريدة»: -عبداهلل

 .«ثقة له أوهام» :«التقريب»ولذا قال احلافظ يف 
 .واهلل أعلم. احلسنواحلاصل أن حديثه ال ينـزل عن رتبة 

، من كالم اإلمام أمحد يف علل احلديث ومعرفة الرجال رواية (479)العلل لإلمام أمحد : ينظر
، ميزان ( 6 / )، اجلرح والتعديل (66 )، ضعفاء العقيلي ( 4 )، رواية امليموين (7  )املروذي 
 (. 64  )، التقريب (   / )، هتذيب التهذيب (655 )االعتدال 
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 .( )مايعده الرجل من مفاخر آبائه: عند العرب احَلَسب
أراد أن الرجل إذا صار ذا مال : ( )فقد قال وكيع «احلسب املال»: فأما معىن قوله

 .( )عظموه

                                 
 (.6  / )الصحاح مادة حسب : ظرين(   )
مارأيت أوعى »: قال اإلمام أمحد. ، أبو سفيان الكويف احلافظوكيع هو ابن اجلراح بن َمِليح الرُّؤاسي(   )

بواب مع مارأيت مثله يف احلفظ واإلسناد واأل»: وقال أيضًا. «للعلم من وكيع وال أحفظ منه
 .وتسعني ومئة -سبع: وقيل-ومات سنة ست . «خشوع وورع، وكان إمام املسلمني يف وقته

، سري أعالم النبالء (455/  )، تاريخ بغداد (9 /7)و( 7  / )اجلرح والتعديل : ينظر
(7/ 46 .) 

اجلراح  أنه قال لوكيع بن عيينة بلغين عن سفيان بن» :(74/ ) «غريب احلديث»قال اخلطايب يف (   )
ليس : فقال سفيان -فذكره-: فقال وكيع «احلسب املال»: ما معىن قول النيب : وهو يذاكره

 . ها.«إذا مل جيد نفقة زوجته ُفرِّق بينهما: ، إمنا هو قول أهل املدينةكذلك
 (.6  /  )شرح السنة للبغوي : وينظر
ال يوقر وال حيتفل به،  سبأن الفقري ذا احل: واملعىن»(: 59 / )، مادة حسب «النهاية»ويف 

 .«والغين الذي ال حسب له يوقر وجيل يف العيون
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من َتعزَّى »: ليقو مسعت رسول اهلل : ومنه حديث أَََبّي بن كعب رضي اهلل عنه -5 
 . ( )«، فأِعضُّوه هَبِن أبيه، وال َتْكُنوابعزاء اجلاهلية

                                 
 (.6 4 ح  4 / ) «املصابيح»احلديث يف (   )

 :خترجيه
  9 /6)يف السري، باب إعضاض من تعزى بعزاء اجلاهلية  «السنن الكربى»أخرجه النسائي يف 

 .عن إبراهيم بن حممد التيمي( 4454ح
   /4) «تارةاملخ»ومن طريقه الضياء املقدسي يف -( 4    ح 64 /6 )واإلمام أمحد 

 .-( 4  ح
 4 9/4)يف اجلنائز، فصل يف النياحة وحنوها  «إلحسانا»وأخرجه ابن حبان، كما يف 

 .حدثنا حممد بن خالد الباهلي: عن احلسن بن سفيان، قال(  6  ح
، [بن ضمرة]، عن ُعَتيّ [ريالبص]، عن احلسن [األعرايب]ثالثتهم عن حيىي القطان، حدثنا عوف 

وعندهم  «هبن أبيه»: عن أيب بن كعب مرفوعًا هبذا اللفظ عند النسائي، وهو عند الباقني بدون قوله
رأيت رجالً تعزى عند ُأَبيّ بعزاء اجلاهلية، افتخر بأبيه، فأعضَّه بأبيه : زيادة يف أوله من قول ُعَتّي، قال

أرى الذي يف أنفسكم، إين ال أستطيع إال ذلك، مسعت رسول اهلل  أما إين قد: ومل َيْكِنه، مث قال هلم
 .وذكر احلديث، وهذا لفظ أمحد: يقول 

يف  «شرح السنة»طريقه البغوي يف ومن -( 46 / ) «غريب احلديث»وأخرجه أبو عبيد يف 
 .عن مروان بن معاوية -( 64 ح 6  /  )االستئذان، باب التعزي بعزاء اجلاهلية 

 9/466) ...يف الفنت، باب من كره اخلروج يف الفتنة «املصنف»بة يف وابن أيب شي
 .عن عيسى بن يونس -(6    ) «املسند»طريقه عبداهلل يف زوائده على ومن -(  9 9 ح

 .عن حممد بن جعفر(      )واإلمام أمحد 
    /4) «مشكل اآلثار»، والطحاوي يف ( 75ح 46 ص) «األدب املفرد»والبخاري يف 

، -(44  )طريقه الضياء املقدسي  ومن-(   6ح 74 / ) «الكبري»، والطرباين يف (64  ح
 .عن عثمان بن اهليثم املؤذن( 964ح 7  -4  / ) «معرفة الصحابة»وأبو نعيم يف 

حدثنا : عن حممد بن عبداألعلى، قال( 795ح 646ص) «عمل اليوم والليلة»والنسائي يف 
 .خالد ابن احلارث

= 
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عن أيب بكر بن أيب خيثمة، نا َهْوذة بن ( 477 ح 94 / ) «مسنده» واهليثم بن كليب يف

 .خليفة
عن عوف األعرايب، به، بلفظه عند أيب عبيد والبغوي، وزادا يف أوله ذكر القصة، والباقون ستتهم 

 .بنحوه وذكروا القصة إال الطرباين والضياء املقدسي
رجاله »: وقال «الكبري»رباين يف وعزاه للط( 764 ح  4/ ) «اجملمع»وأورده اهليثمي يف 

 .«ثقات
، والضياء املقدسي (9    ) «املسندزوائد »، وعبداهلل يف (5    )وأخرجه أمحد 

 .من طريق يونس بن عبيد(  4  )
من طريق ( 666 )، واهليثم بن كليب -ثر احلديث السابقإب- «األدب املفرد»والبخاري يف 
 .املبارك بن فضالة
من طريق السري  -(66  )طريقه الطحاوي ومن -( 796) «ليوم والليلةعمل ا»والنسائي يف 

 .ابن حيىي
 .ثالثتهم عن احلسن البصري، به، بنحوه

 (.ُعَتّي بن ضمرة)ليس فيه . وقد رواه بعضهم عن احلسن، عن ُأَبّي :أقول
أخربنا حممد بن ( 794) «عمل اليوم والليلة»، ويف (4456) «الكربى»أخرجه النسائي يف 

 .حدثنا أشعث: حدثنا خالد بن احلارث، قال: ام السدوسي، قالهش
 .حدثنا وكيع، عن َكْهَمس(  9 9 )وأبو بكر بن أيب شيبة 

فلم يذكر يف . -عن احلسن أن ُأَبّيًا: وعند النسائي-كالمها عن احلسن، عن ُأَبّي بن كعب 
 .عيت بن ضمرة: اإلسناد

هتذيب »وقال يف (   / ) «حتفة األشراف»زي يف احلسن مل يسمع من ُأَبيّ كما قال امل: أقول
 . «مل يدركه»(: 5/79) «الكمال

. روى مبارك بن فضالة، عن احلسن، عن ُأَبّي بن كعب»(: 56 ص) «صيلحجامع الت»ويف 
 .ها.«وإمنا مسعه احلسن من عيت بن ضمرة السعدي، عن ُأَبّي رضي اهلل عنه: قال ابن أيب خيثمة

عيت بن ضمرة، : بني احلسن وُأَبّي، وقد ظهر لنا من خالل التخريج أنه وعليه فال بد من واسطة
 .واهلل أعلم. ورواة هذا الوجه أكثر، فال ُيَعل مبا رواه َكْهَمس وأشعث

 :-عن إبراهيم التيمي-دراسة إسناد النسائي 
= 
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، أبو إسحاق بن عبداهلل بن عبيداهلل بن َمْعَمر القرشي التَّْيمي امَلْعَمري إبراهيم بن حممد - 

 .مات سنة مخسني ومئتني وهو على القضاء. البصري، قاضيها
 .روى عن حيىي القطان، وأيب عامر العقدي، وروح بن عبادة وغريهم

 .وعنه النسائي، وأبو داود، وابن أيب الدنيا وغريهم
 .وكذلك قال احلافظان الذهيب وابن حجر. «ثقة»: قال أبو داود والنسائي

، هتذيب التهذيب ( 7 )، الكاشف (   )، هتذيب الكمال ( 4/4)ثقات ابن حبان 
 (.9  )، التقريب (6  / )

 (.45 ص)تقدمت ترمجته . ثقة متقن حافظ إمام قدوة. حيىي بن سعيد القطان -2
 .وأربعني ومئة -أو سبع-مات سنة ست . الَعْبدي البصري األعرايب عوف بن أيب َجميلة -3

 .روى عن احلسن البصري، وزياد بن احلصني، وأيب رجاء الُعطاِردي وغريهم
 .غريهموعنه حيىي القطان، وحممد بن جعفر، وخالد بن احلارث و

 . متفق على توثيقه
ووثقه ابن . «ثقة ثبت»: وقال ابن املديين والنسائي. «ثقة صاحل احلديث»: قال اإلمام أمحد

 .معني وابن سعد وغريهم
 .غري أنه رمي ببدعيت التشيع والقدر

حىت كانت فيه  ،واهلل ما رضي عوف ببدعة واحدة»: روى العقيلي بسنده عن ابن املبارك
 .«دريًا وكان شيعيًابدعتان، كان ق

رأيت داود بن أيب هند يضرب عوفًا األعرايب »: وبسنده أيضًا عن حممد بن عبداهلل األنصاري
 .«ويلك يا قدري، ويلك يا قدري: يقول

: مسعت بندار وهو يقرأ علينا حديث عوف، فقال: حدثنا حممد بن أمحد قال: وقال أيضًا
 .«رافضيًا شيطانًا واهلل لقد كان عوف قدريًا!!  عوف: يقولون»

 .«التهذيب»، وابن حجر يف «السري»، ويف «امليزان»الذهيب يف : وساق هذه األقوال الثالثة
 .«كان عوف قدريًا»: عن ابن معني «تاريخ الدوري»ويف 

عوف األعرايب كان يتشيع؟ فسكت : سئل روح بن عبادة: «تاريخ الدوري»ومع ما ذكر ففي 
 .«لقد كان يذكر فضائل عثمان كثريًا واهلل»: مث قال. روح هنيهة

 .«ثقة رمي بالقدر وبالتشيع»: «التقريب»كما قال ابن حجر يف  :خالصة حاله
= 
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وأنت . فقد احتج به اجلماعة .فال متنع من االحتجاج به -إن ثبتت عليه-وهذه البدعة : أقول
 .يقرأ عليهم حديثه -وهو يرميه بالبدعة-ترى بندار 

لكنه ثقة : قلت» -عقب نقله األقوال الثالثة السابقة يف رميه بالبدعة- «السري»وقال الذهيب يف 
 .«مكثر

، ضعفاء (49)، سؤاالت ابن أيب شيبة البن املديين (456/ ) تاريخ الدوري عن ابن معني
، ميزان االعتدال ( 4 /5)، سري أعالم النبالء (4646)، هتذيب الكمال ( 49 )العقيلي 

 (.466ص)، هدي الساري (6  6)، التقريب (44 /4)، هتذيب التهذيب (5 56)
 (.   ص)تقدمت ترمجته . ثقة فقيه فاضل مشهور يرسل كثرياً ويدلس. احلسن البصري -4
 .مات سنة سبع وأربعني. البصري ابن َضْمرة التميمي السعدي( بضم أوله وفتح املثناة)ُعَتيْ  -5

 .روى عن ُأَبّي بن كعب، وعبداهلل بن مسعود
 .وعنه احلسن البصري، وابنه عبداهلل بن عيت

 .«كان ثقة قليل احلديث»: قال ابن سعد
 .«[ومل يرو عنه غريه]بصري تابعي ثقة، روى عنه احلسن ستة أحاديث »: وقال العجلي

بترتيب  لعجليل «ثقاتال»وليس يف املطبوع من  «هتذيب الكمال»مابني معقوفتني من : أقول
 .اهليثمي والسبكي

 .«الثقات»وذكره ابن حبان يف 
جمهول مسع من ُأَبيّ بن كعب، ال حنفظها إال من طريق احلسن، وحديثه يشبه »: وقال ابن املديين

 .«حديث أهل الصدق، وإن كان ال ُيعرف
 .«ثقة»: «التقريب»ويف 

، تاريخ (45 /6)، ثقات ابن حبان (66  )، ترتيب ثقات العجلي (4 6 )طبقات ابن سعد 
، هتذيب الكمال (6 /9)، اإلكمال البن ماكوال (49 / )مولد العلماء ووفياهتم البن زبر 

 (.66 ص)، اخلالصة للخزرجي (4446)، التقريب (9/76)، هتذيب التهذيب (944 )

 :احلديثاحلكم على 
 :رجاله ثقات إال احلسن البصري مدلس وقد عنعن، لكنه توبع

طريقه الضياء يف ومن -( 4    ح  4 /6 ) «املسندزوائد »فقد أخرج عبداهلل يف 
حدثنا حممد بن عمرو بن العباس الباهلي، حدثنا سفيان، عن  -(6   ح 6 4/ ) «املختارة»

= 
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قال أصحاب . ( )َعَزْوُتُه إىل أبيه، وَعَزْيُتُه أيضًا لغة؛ إذا نسبته إليه، فاْعَتَزى وَتَعزَّى: يقال/ [ب/75 ]
 . ( )فالن ( )ياَل: تمى إليها يف قولهانتسب وان: الغريب
بَأْير أبيك، وال َتْكُنوا عن  (6)اْعَضْض: أي قولوا له: اهَلَروي (4)قال أبو ُعبيد «هوفأِعضُّ»

                                 
: قال! ماكنَت فاحشًا: فقالوازى، فأعضه ُأَبّي هبن أبيه، عاصم، عن أيب عثمان، عن ُأَبّي أن رجاًل اعت

 .إنا ُأِمْرنا بذلك
أبو بكر البصري املتوىف سنة تسع وأربعني ومئتني، ذكره  حممد بن عمرو بن العباس الباهلي: أقول

 «تاريخ بغداد»يف كما -«ثقة »: ، وقال ابن خراش(69 /7) «الثقات»ابن حبات يف 
، وروى عنه مجاعة من كبار احملدثني منهم، عبداهلل بن اإلمام أمحد، وأبو القاسم البغوي، -(9  / )

 .«املختارة»وخرج له الضياء املقدسي يف . وحيىي بن صاعد، والقاضي احملاملي والبزار وغريهم
هو : يمان األحول، وأبو عثمانهو أبو سل: هو ابن عيينة، وعاصم: سفيان: وبقية رجاله ثقات

 .النهدي
واهلل . فهذا اإلسناد ال ينـزل عن رتبة احلسن، وهو عاضد لإلسناد األول وبه يصري حسناً لغريه

 .أعلم
 (.6 4 /5)مادة عزا  «الصحاح»ورد هذا بنصه يف (   )
فجاءت كأهنا ويف األصل كتب الناسخ ألفًا صغرية بني األلف والالم (. ب)سقط حرف الالم من (   )

 .واملثبت هو املوافق ملا يف كتب الغريب املذكورة يف اهلامش اآليت .وهو صواب أيضًا «يا آل»
(  4 / ) «غريب احلديث»ذكره أبو عبيد القاسم بن سالم يف ما نسبه املؤلف ألصحاب الغريب، (   )

 غريب»وزي يف ، وابن اجل( 9  /4)مادة عزو  «الغريبني»اهلروي يف ونسبه للكسائي، وذكره 
 .(74/ ) «احلديث

، وهو أبو ُعَبْيد أمحد بن حممد اهلروي صاحب بقية النسخوالتصويب من  «أبو عبيدة»: يف األصل(  4)
 (.   ص)، وقد تقدمت ترمجته «الغريبني»

َعضَّه : ويقال. َعّضًا( العنيبفتح ) هَعضُّبفتح الضاد املعجمة األوىل، فعل أمر من َعضَّه َي «اْعَضْض»(  6)
 (.44 ص)خمتار الصحاح مادة عضض : ينظر. وَعضَّ به وَعضَّ عليه، كله مبعىن
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 .( )، تأديبًا له وتنكياًل( )األََْير باهَلِن
 ( )نتسب وانتمى إىل اجلاهلية بإحياء سنة أهلها، واتباعأن من ا -واهلل أعلم-وأرى املعىن 

بالفحشاء واملنكر، فاذكروا له ما تعرفون من  (6)ومواجهتكم (4)سبيلهم يف الشتم واللعن والتعيري
عن  (5)مثالب أبيه ومساوئه، وما كان ُيعيَّر به من ُلؤم َوَرذالة صرحيًا ال كناية؛ كي يرتدع به

 .(4)واهلل أعلم. (9)ذا هو وجه احلديثه. التعرض ألعراض الناس

                                 
ترتيب »: ينظر .«َهنٌّ»: أصله: وقيل. «َهَنٌو»: كناية عن الشيء يستفحش ذكره، وأصله «اهَلُن»(   )

 (.  4/49)مادة هنا  «اللسان
 (.   /  )شرح السنة : وينظر(.  7  /4)اهلروي مادة عضض  الغريبني أليب عبيد(   )
 (.ب)و( س)واملثت من  .«إيتاءو»(: أ)يف األصل و(   )
 (س)باملوحدة، وقد جاءت يف األصل و «التعبري»ُتقرأ هكذا باملثناة بعد العني، وتقرأ  «والتعيري»(  4)

أنسب لسياق الكالم حيث قرهنا بالشتم منقوطة بواحدة، إال أن ما أثبته ( أ)غري منقوطة، ويف ( ب)و
 .واللعن

 (.ب)و( س)واملثبت من . «ومواجهتهم»(: أ)يف األصل و(  6)
 (.س)ليست يف  «به»(  5)
 . يالفالن وحنوه: يرى أن التعزي أعم من أن يستغيث اإلنسان بقومه، فيقول -رمحه اهلل-فاملؤلف (  9)
 .النسخ األخرىمن  «واهلل أعلم»(  4)
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من نصر »: قال رضي اهلل عنه عن النيب  ( )حديث أيب مسعود األنصاري ( )ومنه -9 
 .(4)احلديث «...( )ىَردَّت، فهو كالبعري الذي قاحلقومه على غري 

                                 
 .«ومن»(: ب) يف(   )
 «املصابيح»والصواب أن احلديث لعبداهلل بن مسعود كما يف . كذا يف مجيع النسخ وهو َوْهٌم(   )

ومصادر التخريج، وابن مسعود ليس أنصاريًا، بل هو من املهاجرين، ومن السابقني األولني إىل 
 (.4796)اإلصابة : ينظر. اإلسالم

 «املصابيح»واللفظ الذي ُأثبت يف مطبوعة . (س)و( ب)من املثبت ، و«يتردى»(: أ)يف األصل و(   )
، وأشار احملققون إىل أن العبارة وردت يف املطبوعة اليت اعتمدوا «ىَدَر»: احملققة اليت ُأحيل عليها

وانظر كالم  .الكثرية اخلطية «املصابيح»، فلعله اختالف يف نسخ -أي كما أثبت- «تردى»: عليها
 .املؤلف على هذه اللفظة

 .«فهو ُيْنَزُع بَذَنِبه»: وتتمته(   4 ح 44 / ) «املصابيح»احلديث يف (  4)

 :خترجيه
مدار هذا احلديث على مساك بن حرب، عن عبدالرمحن بن عبداهلل بن مسعود، عن أبيه عبداهلل 

 :وقد اختلف عليه. ابن مسعود رضي اهلل عنه
 .، وحفص بن مجيع عنه مرفوعًافرواه سفيان الثوري، وإسرائيل بن يونس، وعمرو بن ثابت

 .ورواه زهري بن معاوية عنه موقوفًا
 :ورواه شعبة عنه، واختلف عليه

 .فرواه حممد بن جعفر، عن شعبة، عنه، مرفوعًا
 :وإليك ختريج كل وجه. ورواه أبو داود الطيالسي، عن شعبة، عنه، موقوفًا

 :اخلالف على شعبة: أواًل
 :من رواه عنه مرفوعًا -أ

 (.5 9 ح  9 /5)اإلمام أمحد أخرجه 
 .حدثنا حممد بن املثىن(   6 ح  4 /6) «مسنده»وأخرجه البزار يف 

 .حدثنا حممد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن مساك به، بنحوه( أمحد وابن املثىن)كالمها 
= 
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وهذا الكالم ال : وقال البزار. قال شعبة وأحسبه قد رفعه إىل رسول اهلل : وعند اإلمام أمحد

 .ه يروى عن عبداهلل إال من هذا الوجهنعلم
 :من رواه عنه موقوفًا -ب

 «سننه»طريقه البيهقي يف ومن -(  4 ح 57 / ) «مسنده»أخرجه أبو داود الطيالسي يف 
حدثنا شعبة، عن مساك به، بنحوه وقال أبو  -(4  /6 )يف الشهادات، باب شهادة أهل العصبية 

 .رفعه عمرو بن ثابت، ومل يرفعه شعبة: -وقد قرن عمرو بن ثابت بشعبة-داود 

 :النظر يف اخلالف على شعبه
(   6/ )البن رجب  «للشرح الع»حممد بن جعفر مقدم على غريه يف حديث شعبة كما يف 

 .واهلل أعلم. ولذا فاألرجح يف حديث شعبة الرفع

 :اخلالف على مساك: ثانيًا
 :من رواه عنه مرفوعًا -أ

عن  -ومن طريقه البيهقي-( 4  6ح    /4)باب يف العصبية أخرجه أبو داود يف األدب، 
 .ابن بشار

 (. 46 ح 66 /5)واإلمام أمحد 
 .عن أيب خيثمة(  4 6ح 4  /6) «مسنده»وأخرجه أبو يعلى يف 

 .ثالثتهم عن أيب عامر العقدي
يف الرهن، باب ما جاء يف الفنت  «اإلحسان»، وابن حبان كما يف ( 46 )واإلمام أمحد 

 .عن مؤمل(  674ح  9 /  )
 .من طريق أيب نعيم، وأيب حذيفة( 67 /4)يف الرب والصلة  «املستدرك»واحلاكم يف 

 «صحيح اإلسناد»: أربعتهم عن سفيان، عن مساك به بنحوه ويف أوله زيادة، وقال احلاكم
 .ووافقه الذهيب

 .بنحوه حدثنا عمرو بن ثابت، عن مساك به،: قال -املوضع السابق-وأخرجه الطيالسي 
 .عن عبدالرزاق(  7 4ح 6  /9)وأخرجه أمحد 

 «شعب اإلميان»، والبيهقي يف (46 ،  4 ح 9  / ) «مسنده»واهليثم بن كليب يف 
 . من طريق عبيداهلل بن موسى( 9599ح    /5)

= 
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 .من طريق خالد بن حيىي(   6ح    ص) «األمايل»وابن بشران يف 
 .عةمن طريق حيىي بن قز «سننه»والبيهقي يف 

 .أربعتهم عن إسرائيل، عن مساك، به، بنحوه
من طريق حفص بن ُجَمْيع، عن ( 54ح  6 ص) «أمثال احلديث»وأخرجه الرامهرمزي يف 

 .اك، به، بنحوهمس
 :من رواه عنه موقوفًا -ب

 .حدثنا النفيلي، ثنا زهري، ثنا مساك بن حرب به بلفظه( 9  6)أخرجه أبو داود 
 :النظر يف اخلالف على مساك

سفيان الثوري، وعمرو بن ثابت، : تبني مما تقدم أن أكثر الرواة عن مساك رووه بالرفع وهم
 .-على القول الراجح-وإسرائيل بن يونس، وحفص بن مجيع، وشعبة 

 .ومل يوقفه سوى زهري بن معاوية
 .هو الوجه املرفوع -واهلل أعلم-فالصواب 

 :-عن أيب عامر العقدي- دراسة إسناد أمحد
 (.9  ص)تقدمت ترمجته . ثقة. عبدامللك بن عمرو العقدي: و عامرأب - 
 .وستني ومئة املتوىف سنة إحدى. ، أبو عبداهلل الكويفبن مسروق الثوري سفيان بن سعيد -2

 .روى عن مساك بن حرب، واألعمش، وزيد بن أسلم وغريهم
 .وعنه أبو عامر العقدي، ومؤمل بن إمساعيل، وأبونعيم الفضل بن دكني وغريهم

 .«سفيان أمري املؤمنني يف احلديث»: قال شعبة وابن عيينة وأبو عاصم النبيل وابن معني وغريهم
 .«ما استودعت قليب شيئًا قط فخانين: مسعت سفيان يقول»: وقال عبدالرزاق
كان إمامًا من أئمة املسلمني، وعلمًا من أعالم الدين، جممعًا على أمانته حبيث »: وقال اخلطيب

 .«يستغىن عن تزكيته مع اإلتقان واحلفظ، واملعرفة والضبط، والورع والزهد
 .«ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة»: «التقريب»ويف 

، سري أعالم النبالء (469 )، هتذيب الكمال (5  -66ص)أيب حامت  تقدمة املعرفة البن
 (.446 )، التقريب (4/77)، هتذيب التهذيب (97 -7  /9)

املتوىف سنة ثالث . البكري، الكويف، أبو املغرية بن أوس بن خالد الذَُهليِسَماك بن حرب  -3
 .مئةوعشرين و

= 



 342 الميسر في شرح المصابيح

                                 
 .روى عن عبدالرمحن بن عبداهلل بن مسعود، والنعمان بن بشري، وجابر بن مسرة وغريهم

 .وعنه سفيان الثوري، وشعبة بن احلجاج، وإسرائيل بن يونس وغريهم
 .«أسند أحاديث مل يسندها غريه»: ماالذي عيب عليه؟ قال: ، فقيل له«ثقة»: قال ابن معني
 .«صدوق ثقة»: وقال أبو حامت

جائز احلديث، إال أنه كان يف حديث عكرمة رمبا وصل الشيء عن ابن عباس، »: ل العجليوقا
، وإمنا كان عكرمة حيدث عن ابن عباس، وكان الثوري يضعفه بعض قال رسول اهلل : ورمبا قال

 .«الضعف، وكان جائز احلديث مل يترك حديثه أحد، ومل يرغب عنه أحد
. «ليس بالقوي، وكان يقبل التلقني»: وعنه. «ديثه شيءليس به بأس، ويف ح»: وقال النسائي

ليس ممن يعتمد عليه إذا انفرد باحلديث؛ ألنه كان يقبل »: -البن حجر «التهذيب»كما يف -وعنه 
 .«التلقني

مساك أصح حديثًا من عبدامللك بن عمري، وذلك أن »: -ووافقه أبو حامت-وقال اإلمام أمحد 
 . «مضطرب احلديث»: وعن أمحد. «عبدامللك خيتلف عليه احلفاظ
 .«كان خيطئ كثريًا»: وقال «الثقات»وذكره ابن حبان يف 

له حديث كثري مستقيم إن شاء اهلل، وهو من كبار تابعي أهل الكوفة، »: وقال ابن عدي
 .«وأحاديثه حسان، وهو صدوق ال بأس به

 .«حديثهيقولون إنه كان يغلط، وخيتلفون يف »: وقال حممد بن عمار املوصلي
 .«كان شعبة يضعفه»: وقال ابن معني

 .«ضعيف يف احلديث»: وقال عبداهلل بن املبارك وصاحل جزرة
 .«لني احلديث»: وقال ابن خراش

مضطربة، سفيان : رواية مساك عن عكرمة؟ فقال: قلت لعلي بن املديين: وقال يعقوب بن شيبة
: قال يعقوب. ؛ إسرائيل وأبو األحوصعن ابن عباس: وغريمها يقول. وشعبة جيعلوهنا عن عكرمة

ومن مسع من مساك . وروايته عن كرمة خاصة مضطربة، وهو يف غري عكرمة صاحل، وليس من املتثبتني
قدميًا مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم، والذي قاله ابن املبارك إمنا نرى أنه فيمن مسع 

 .ها.منه بأخرة
 .«رًا ال أعلم أحدًا تركه، وكان قد تغري قبل موتهكان رجاًل مشهو»: وقال البزار

= 
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: أتيت مساكًا فرأيته يبول قائمًا، فرجعت، ومل أسأله، وقلت»: وقال جرير بن عبداحلميد

 .«َخِرف
نعم، فأما أنا فلم أكن : عكرمة عن ابن عباس؟ فيقول: كانوا يقولون لسماك»: وقال شعبة

 .«ألقنه
 .مسلموقد استشهد به البخاري، وخرج له 

تبني مما سبق أنه مضطرب يف حديث عكرمة خاصة، وأنه تغري قبل موته فكان  :خالصة حاله
 .يقبل التلقني

صدوق، »: «التقريب»ولذا قال احلافظ يف . وحيمل تضعيف من ضعفه بإطالق على هذا
. وهذا هو الظاهر من حاله. «فكان رمبا تلقنة وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغري بأخر

 .«ثقة ساء حفظه»: «الكاشف»وقال الذهيب يف . واهلل أعلم
، الضعفاء (7  /4)، سنن النسائي (97 /4)، اجلرح والتعديل (546)ترتيب ثقات العجلي 

، سري أعالم النبالء (496)، الكامل البن عدي (7  /4)، الثقات البن حبان (577)للعقيلي 
، (47 )، من تكلم فيه وهو موثق (979 )عفاء ، ديوان الض( 66 )، ميزان االعتدال (46 /6)

 (.7 )، الكواكب النريات (4 5 )، التقريب (64 /4)، هتذيب التهذيب ( 4  )الكاشف 
 .مات سنه تسع وسبعني. الكويف اهُلذيل عبدالرمحن بن عبداهلل بن مسعود -4

بن مسعود، وعلي بن أيب طالب رضي اهلل عنهما، ومسروق األجدع روى عن أبيه عبداهلل 
 .وغريهم

 .وعنه ابناه َمْعن والقاسم، ومساك بن حرب وغريهم
كان ثقة قليل احلديث، وقد تكلموا يف روايته عن أبيه، وكان »: قال ابن سعد ويعقوب بن شيبة

 .«صغريًا
 . «ثقة»: وقال ابن معني والعجلي

 . «صاحل»: وقال أبو حامت
من صاحلي أهل »: «مشاهري علماء األمصار»، وقال يف «الثقات»وذكره ابن حبان يف 

 .«الكوفة
= 
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إال أنه اختلف يف مساعه من أبيه؛ والسبب يف ذلك أنه كان صغريًا عند موت أبيه، فقد : أقول

مات ابن مسعود، وعبدالرمحن ابن ست سنني أو حنو »: روى اإلمام أمحد عن حيىي بن سعيد قال
 .«ذلك

 :ولذا نفى بعضهم مساعه من أبيه
وهو »: -معلقًا-قال ابن حجر . «اتفق مشايخ أهل احلديث أنه مل يسمع من أبيه»: قال احلاكم
 .«نقل غري مستقيم

 «الترغيب والترهيب»واملنذري يف  -يف رواية-شعبة، وابن معني : وممن قال بعدم مساعه من أبيه
أي يصغر  «َيْصبو عن أبيه»: وقال الذهيب. «ن أيب داودخمتصر سن»وسيأيت عنه خالف ذلك يف 

 .ن أبيهمسنه عن سن من يسمع 
 :وذهب بعضهم إىل أنه مسع من أبيه، وبعضهم خص هذا السماع بأحاديث معينة

 .«مسع من أبيه، ومن علي»: روى معاوية بن صاحل عن ابن معني
حديث الضب، : أبيه حديثني مسع من»: وعنه. «لقي أباه عبداهلل»: وقال علي بن املديين

 .«وحديث تأخري الوليد للصالة
مسع، وأما : أما الثوري وشريك فإهنما يقوالن»: هل مسع من أبيه؟ فقال: وسئل اإلمام أمحد

 .«إسرائيل فإنه يقول يف حديث الضب، مسعت
بن عبدالرمحن بن عبداهلل : قلت -يعين اإلمام أمحد-سألت أبا عبداهلل »: وقال ابن إبراهيم

 .«مسعت أيب عبداهلل: نعم؛ يف حديث إلسرائيل يقول: مسعود مسع من أبيه؟ قال
خمتصر »أبو حامت، والبخاري، وعبدامللك بن عمري، واملنذري يف : وممن أثبت له السماع أيضًا

 .، واملزي«سنن أيب داود
، عن أبيه من طريق ابن ُخثيم، عن القاسم بن عبدالرمحن «التاريخ األوسط»وروى البخاري يف 

أنه مل يسمع : مث نقل عن شعبة. فذكر احلديث يف تأخري الوليد بن عقبة للصالة «إين مع أيب»: قال
 .«وحديث أيب ُخثيم أوىل عندي»: قال البخاري. من أبيه

بإسناد ال بأس به عن  «التاريخ الصغري»روى البخاري يف » :«التهذيب»وقال ابن حجر يف 
ملا حضرت عبداهلل الوفاة، قال له ابنه : ، عن أبيه قالداهلل بن مسعودالقاسم بن عبدالرمحن بن عب

 .«ابك من خطيئتك: ياأبت أوصين، قال: عبدالرمحن
= 
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أن يرفع نفسه بنصرة قومه  ( )، واملعىن أن من أراد( )إذا سقط فيه: َردَّىَرَدى يف البئر وَت

                                 
ُمَحرِّم احلالل كمستحل »: إنه مل يسمع من أبيه إال حرفًا واحدًا: يقال»: وقال العجلي

 .ها.«احلرام
فعلى هذا يكون الذي صرح »: بقوله «تعريف أهل التقديس»وقد ختم ابن حجر ترمجته يف 

وحديثه عنه كثري، ففي السنن مخسة عشر، ويف . فيه بالسماع من أبيه أربعة، أحدها موقوف
وجعله احلافظ يف  .ها.«زيادة على ذلك سبعة أحاديث معظمها بالعنعنة وهذا هو التدليس «نداملس»

 .املرتبة الثالثة من مراتب املدلسني
 .«من أبيه لكن شيئًا يسريًاقد مسع وثقة، »: «التقريب»وقال يف 

 .وهذا يعين أنه إذا مل يصرح بالسماع فحديثه مردود
وعلى هذا أكثر  -كما تقدم-وبالنسبة لسماعه من أبيه؛ فقد ثبت مساعه منه . ثقة: خالصة حاله

ومل أر من ذكره يف . األئمة كسفيان وشريك وأمحد والبخاري وأيب حامت وعبدامللك بن عمري واملزي
 .واهلل أعلم. املدلسني سوى ابن حجر
، (57 / )، التاريخ األوسط له (77 /6)، التاريخ الكبري للبخاري (4   )طبقات ابن سعد 
، مشاهري (6/95)، الثقات البن حبان (44 /6)، اجلرح والتعديل ( 66 )ترتيب ثقات العجلي 

، (9 /4)داود للمنذري ، خمتصر أيب (6  )، سؤاالت السجزي للحاكم (966)علماء األمصار 
، الكاشف (9/94)، حتفة األشراف (499 )، هتذيب الكمال ( 6 / )الترغيب والترهيب له 

، (76 /5)، هتذيب التهذيب (   ص)، جامع التحصيل (4769)، ميزان االعتدال (44  )
 (.564)، حبر الدم (4 7 )، التقريب (97)تعريف أهل التقديس 

 :احلكم على احلديث
صدوق، وال يضر تغريه ألنه من رواية مجع، فيهم : اإلسناد من أجل مساك بن حرب حسن هبذا

 .واهلل أعلم. وقد صححه ابن حبان واحلاكم ووافقه الذهيب. سفيان وشعبة، ومها ممن مسع منه قدميًا
 . «فيها»(: ب)و( س)يف (   )

ان مادة ردى ترتيب اللس: وينظر .(66  /5)مادة ردى  «الصحاح»وهذا الكالم بنصه يف 
 (.7 4/5) حفاتي، مرقاة امل(6 5 / )

 .«إيراد»(: س)يف (   )
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على الباطل، فهو كالبعري الذي سقط يف بئر فماذا ُيجدي عنه أن ُيْنَزع بَذَنِبه؟ فإنه وإن اجتهد 
 .( )مل يتهيأ له أن خيّلصه من تلك امَلْهلكة بنـزعه إياه بالذََّنب ( )كل اجلهد

                                 
 .بقية النسخواملثبت من  «اجملتهد»: يف األصل(   )
يف بئر  ىمعناه أنه قد وقع يف اإلمث وهلك، كالبعري إذا ترّد»(: 9 /4) «معامل السنن»قال اخلطايب يف (   )

اجملموع »أبو موسى املديين يف  -ومل يعزه-ونقله . «فصار ُينـزع بذنبه، وال يقدر على خالصه
 .وهو قريب من كالم املؤلف(  96/ )مادة ردى  «املغيث

هذا مثل يف ذم احَلِمّية والتعاون على »(:  6 ص) «أمثال احلديث»وقال الرامهرمزي يف 
هذا من شأن العصبية، وُمثِّل بالبعري الذي يتردى يف البئر، فيحاول جناة نفسه هبالك بعضه، وكان 

 (.6/67 ) «بذل اجملهود»، ( 4/54) «مرقاة املفاتيح»: وينظر .«العرب ومذهبها
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  ( )صلةومن باب البر وال

 :من الصحاح

قدمت عليَّ، وهي  ( )رسول اهلل، إن أمي يا»: قول أمساء رضي اهلل عنها يف حديثها -4 
 .( )«راِغَمة

                                 
 .«املصابيح»و( س)من  «والصلة»(   )
بنت عبدالعزى ( بالتحتانية)َقْيلة : وقيل( بالتصغري)ُقَتيلة : وقيل( بالقاف وتاء مثناة فوقية)أمها هي َقْتلة (   )

كان أبو بكر طلقها يف اجلاهية، وقدمت على ابنتها أمساء يف املدينة وهي مشركة يف . العامرية القرشية
 .مع كفار قريش وكانت بني احلديبية وفتح مكة املدة اليت تعاهد فيها النيب 

 . «على موهتا مشركة األكثرون»: وهل أسلمت أم ماتت مشركة؟ قال النووي
، الغوامض واملبهمات (  6/ )، إكمال املعلم ( 6 /9)اإلكمال البن ماكوال : ينظر

 (.99 -95 /6)، فتح الباري ( 9/7)، املنهاج للنووي (49 / )
قدمت علي : قالت اعن أمساء بنت أيب بكر أهن: ولفظه( 6 4 ح 44 / ) «املصابيح»احلديث يف (   )

: يارسول اهلل، إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفأِصُلها؟ قال: ، فقلتعهد قريشهي مشركة يف وأمي 
 .«نعم صليها»

 : خترجيه
 .متفق عليه

، ويف اجلزية واملوادعة، (6 5 ح   6ص)أخرجه البخاري يف اهلبة، باب اهلدية للمشركني 
، باب صلة الوالد املشرك ، ويف األدب( 4  ح 566ص( )4 )رقم  -بدون ترمجة-باب 

(. 6797ح 94  ص)، وعلقه يف األدب، باب صلة املرأة أمها وهلا زوج (6794ح  9  ص)
 .بنحوه، وأقرب األلفاظ ما يف اجلزية

 .بنحوه(  66 ح 575/ ... )ومسلم يف الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على األقربني
بالباء، واملؤلف كتبها  «راغبة»: «صحيحنيال»وهو الذي يف  «املصابيح»فتبني أن لفظ : أقول

سنن »، وقد جاءت هكذا يف -سيأيت يف كالمهكما -ويرى أن هذا هو الصواب ، بامليم «راغمة»
بن يونس،  من طريق عيسى( 554 ح 9  / )يف الزكاة، باب الصدقة على أهل الذمة  «أيب داود

مي راغبة يف عهد قريش، وهي راغمة قدمت علي أ: ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن أمساء، قالت
= 
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: يقال. نيوهذا أوىل التأويل. ( )كارهة إسالمي وهجريت: وقيل. ( )أي هاربة من قومها: قيل
 .( )راَغْمت فالنًا، إذا هاجرته ومل ُتَبال رغم أنفه

                                 
نعم فصلي »: يارسول اهلل، إن أمي قدمت علي وهي راغمة مشركة، أفأصلها؟ قال: مشركة، فقلت

 .ورجاله ثقات .«أمك
مراغمة : ولو كان أراد هذا املعىن لقال»: وردَّه فقال(  96/ ) «غريب احلديث»ذكره اخلطايب يف (   )

 (.57 / ) «املشارق»ي عياض يف وذكره أيضًا القاض. «ال راغمة
لإلسالم،  معناه كارهة»(:  6 / ) «معامل السنن»وقال اخلطايب يف . ذكره أيضًا اخلطايب وعياض(   )

تريد أهنا مل تقدم مهاجرة راغبة يف الدين، كما كان يقدم املسلمون من مكة للهجرة ساخطة علي، 
، والقرطيب يف (  6/ ) «ل املعلمإكما»وقال عياض يف . «واإلقامة حبضرة رسول اهلل 

 .«أي كارهة لإلسالم ساخطة له»(: 44/ ) «املفهم»
َرِغَم َيْرَغم، وَرَغَم َيْرَغم َرْغمًا وِرْغما : يقال»(: 9  / )مادة رغم  «النهاية»قال ابن األثري يف (   )

استعمل يف الذل والعجز هذا هو األصل، مث راب، تأي ألصقه بالرغام وهو ال: وُرْغمًا، وأرغم اهلل أنفه
ملا كان العاجز »: مث نقل عن أيب عبيد قوله يف تأويل احلديث. «عن االنتصاف، واالنقياد على كره

ترّغم إذا غضب، وراغمه إذا غاضبه، تريد أهنا قدمت علي غضىب : واالذليل ال خيلو من غضب، قال
 . «س احلاجةإلسالمي وهجريت متسخطة ألمري، أو كارهة جميئها إيل لوال مسي

: وينظر. «نابذهم وهجرهم وعاداهم: راغمهم»(:  4/9)مادة رغم  «القاموس»ويف 
 (. 54 / ) «ترتيب اللسان»
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، ( )«املصابيح»وكذلك هو يف . ( )يف صليت ، أي راغبة( )وقد روي بالباء بدل امليم
 .(4)والصواب ماقدمناه

                                 
 .-كما تقدم- «الصحيحني»هذه هي رواية (   )
- «املفهم»و «إكمال املعلم»و «معامل السنن»: وينظر يف بيان املعىن. (أ)ساقطة من  «صليت»(   )

 .تنظر املصادر السابقة. راغبة عن اإلسالم كارهة له: املعىن: وقيل، -املواضع السابقة
راغبة عن : إذا أطلقت من غريتقييد، ُيقدر(: 65  /6 ) «شرح املشكاة»وقال الطيـيب يف 

راغبة يف صليت، ليطابق : ُيقدر «وهي مشركة، أو يف عهد قريش»: اإلسالم ال غري، وإذا قرنت بقوله
  (. 99 /6) «فتح الباري»: وينظر. ها.«اغمةوهي ر»: مارواه أبو داود

 .كما تقدم، وانظر ختريج احلديث(   )
. «راغبة باملوحدة أظهر يف معىن احلديث»: (9  /9) «شرح صحيح البخاري»قال ابن بطال يف (  4)

 (.99 /6)فتح الباري : وينظر
وهي مع ذلك كارهة إلسالمها وال منافاة بني أن تأيت راغبًة يف برِّ ابنتها حلاجتها إليها، : أقول

يف صلة  استفتت النيب  رضي اهلل عنهاأن أمساء  «الصحيحني»ساخطة عليها، بل إن مما يؤيد رواية 
 .واهلل أعلم. أمها، وهذا يؤكد أن أمها جاءت راغبة يف صلتها
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إن آل »: يقول مسعت رسول اهلل : ومنه حديث عمرو بن العاص رضي اهلل عنه -7 
 .( )احلديث «...ليسوا يل بأولياء ( )أيب

                                 
 .ختريج احلديث: وانظر. «فالن»زيادة كلمة  «املصابيح»يف (   )
إن آل أيب فالن ليسوا يل بأولياء، إمنا »: ولفظه( ب/6 4 ح 44 / ) «املصابيح»احلديث يف (   )

 .«فالن»: وليس عند املؤلف قوله. «ولكن هلم َرحٌم أُبلُّها ِبِبالهلااملؤمنني،  حُلوليي اهلل وصا

 :خترجيه
 .«وصاحل املؤمنني»: متفق عليه إىل قوله

، ومسلم يف اإلميان، باب (6776ح 96  )أخرجه البخاري يف األدب، باب ُتَبل الرحم ِبِبالهلا 
يف [: شيخ البخاري]عمرو قال -إن آل أيب »: وعند البخاري(. 6  ح 79 / )مواالة املؤمنني 

 .احلديث «...ليسوا بأوليائي -كتاب حممد بن جعفر بياٌض
كذا لألكثر حبذف ما يضاف إىل أداة الكنية، وأثبته »(:   6/4 ) «الفتح»قال ابن حجر يف 

، وكذا هو يف رواييت مسلم «آل أيب فالن»: يف روايته، لكن كىن عنه فقال لياملستم
 .ها.«واإلمساعيلي

عن (  45/ ) «املفهم»، والقرطيب يف (566/ ) «إكمال املعلم»وقال القاضي عياض يف 
، وذكر «-فالنًايعين -آل أيب »: ولغريه. كذا للسمرقندي: رواية مسلم اليت أشار إليها ابن حجر

أنه وقع يف أصل كتاب مسلم موضع فالن أبيض مل يكتب عليه شيء،  -يف نفس املوضع -يبالقرط
 .ها.كناية عن اسم علم كتب يف ذلك إصالحًا له: وفالن

هي من بعض  «يعين فالنًا»: هذه الكناية بقوله(: 44/ ) «املنهاج»وقال النووي يف 
 .ها.الرواة

د ُبسط يف هذه الشروح وال سيما يف فق؟  «نآل أيب فال»يف ذلك، ومن املراد بـ وأما السبب
 .«فتح الباري»

 .«ولكن هلم رحم َأُبلُّها ِبِبالهلا»: بقي يف ختريج احلديث جزؤه األخري وهو قوله
 :فقال -عقب املوضع السابق-وهذا أخرجه البخاري تعليقًا 

: رسول اهلل مسعت : زاد َعْنبسة بن عبدالواحد، عن بيان، عن قيس، عن عمرو بن العاص قال
 .فذكر احلديث

= 
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أحب اهلل تعاىل ملا حيق له على العباد، وأحب  ( )ال أوايل أحدًا بالقرابة، وإمنا ( )إين: املعىن
الرحم  لذوي (4)باإلميان والصالح، وأراعي ( )صاحلي املؤمنني لوجه اهلل تعاىل، وُأَوايل من أوايل

 .(6)حقهم بصلة الرحم

                                 
قد (: 76/  ) «عمدة القاري»، والعيين يف (5 6/4 ) «الفتح»قال احلافظ ابن حجر يف 

بن عنبسة، حدثنا جدي،  حدواحدثنا حممد بن عبدال: فقال «الرب والصلة»وصله البخاري يف كتاب 
مد بن عبدالواحد وأخرجه اإلمساعيلي من رواية فهد بن سليمان، عن حم: زاد ابن حجر. فذكره
من طريق  «مستخرجه»أن أبا نعيم أخرجه يف ( 4 4ص)وذكر ابن حجر قبل ذلك . املذكور

 .به ،الفضل بن املوفق، عن عنبسة
يعين خارج  .ها.«الرب والصلة»وصله البخاري يف كتاب : قول ابن حجر والعيين: أقول

ه البخاري يف كتاب هبذا االسم، واحلديث مل يصل «صحيحه»إذ ليس يف  «صحيحه»
، «بر الوالدين»مث إين ال أعلم للبخاري كتاباً مستقالً هبذا االسم، ولعلهما أرادا كتاب ، «صحيحه»

بر »زيادة عنبسة بن عبدالواحد وصلها املؤلف يف : (56ص) «لسارياهدي »فقد قال احلافظ يف 
 .«األدب املفرد»، ويف «اجلامع»له خارج  «الوالدين

عن حممد بن  «األدب املفرد»رواه البخاري يف (: 6/49) «ليقتغليق التع»وقال يف 
 .عبدالواحد
 .فلم أقف عليه «بر الوالدين»املطبوع، وأما كتاب  «األدب املفرد»مل أجده يف : أقول

 .ومن طريق اإلمساعيلي. من طريق البخاري( 6/45) «تغليق التعليق»وقد أخرجه ابن حجر يف 
حدثنا أبو النضر إمساعيل بن عبيداهلل وفهد بن ( 75/ ) «مسنده»وقد وصله أيضاً أبو عوانة يف 

 .به ،حدثين عنبسة: حدثنا أبو العاص من ولد سعيد بن العاص، قال: سليمان، قاال
 .ليست يف األصل وأثبتها من بقية النسخ «إين»(   )
 .عكالم مبقدار ثالث كلمات ال معىن له يف هذا املوض «وإمنا»: بعد قوله( س)يف (   )
 .بقية النسخواملثبت من  «وايل»: يف األصل(   )
 . وهو سهو من الناسخ «وايلأ»(: أ)يف (  4)
شرح »وقد عزاه احلافظ لـ. «وهو كالم منقح»: مث قال( 6 6/4 ) «فتحال»نقله ابن حجر يف (  6)

ظر يف وين. نقله عن املؤلف( 65  /6 )ولعله يريد شرح الطيـيب، والواقع أن الطيـيب  «املشكاة
 (.566/ ) «كمال املعلمإ»: شرح احلديث أيضًا
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لُّوا ُب»: أي ُاَندِّيها مبا جيب أن ُتَندَّى لئال تنقطع، ومنه قوله «ِبِبالهلا( )َأُبلُّها»: وقوله
 :قال الشاعر. الَيَبس: أي صلوها وَندُّوها، والعرب تقول للقطيعة ( )«أرحامكم

                                 
، مرقاة (4 /7)إرشاد الساري : ينظر. بفتح اهلمزة وضم املوحدة وتشديد الالم املضمومة «لُّهاَأُب»(   )

 (. 4/56)املفاتيح 
 .سيضبطها املؤلف قريبًا «ِبالهلاِب»: وقوله

  47/ ) «لزهدا»هناد يف ومن طريقه -( 467ح 9 9/ ) «لزهدا»أخرجه وكيع يف (   )
قال رسول اهلل : حدثنا ُمَجمِّع بن حيىي األنصاري، عن سويد بن عامر األنصاري، قال -(  6 ح

 .«ُبلُّوا أرحامكم ولو بالسالم»: 
 .عن يعلى -املوضع السابق-وأخرجه هناد 

( 4  /4) «لثقاتا»، وابن حبان يف (5  ح  5ص) «لرب والصلةا»واحلسني املروزي يف 
 .عن ابن املبارك

 .واملروزي أيضًا عن حممد بن عبيد
 .عن بشر بن معاذ العقدي، عن عمر بن علي( 69 ) «ارم األخالقمك»وابن أيب الدنيا يف 

من طريق عيسى بن يونس، وخالد (  56، 564ح 97 / ) «ند الشهابمس»والقضاعي يف 
 .طيابن عبداهلل الواس
 .من طريق احلسن بن حبيب العبدي(  979ح 5  /5) «عب اإلميانش»والبيهقي يف 

مسعت أحد عموميت سويد بن عامر : -قال ُمَجمِّع-: وعند ابن أيب الدنيا. سبعتهم عن ُمَجمِّع به
حدثين رجل من : -قال جممع-: وعند القضاعي من طريق عيسى بن يونس. ها.األنصاري
 .الطرق األخرى أنه سويد بن عامر وهو أنصاريفعلم من . ها.األنصار

وقد خالف يف هذا احلديث إمساعيل بن عياش؛ فرواه عن ُمَجمِّع بن جارية، عن عمه، عن : أقول
 .أنس مرفوعًا، به

ملقاصد ا»، والعسكري كما يف ( 979ح 9  /5) «عب اإلميانش»أخرجه البيهقي يف 
 .ها.عمه يزيد بن جارية: -خ شيخ البيهقيشي-قال أمحد بن عبيد (.  6 ح 56 ص) «احلسنة

إال أن إمساعيل بن عياش احلمصي ضعيف يف غري أهل بلده من احلجازيني والعراقيني، : أقول
 (.55 ص)وقد تقدمت ترمجته تفصياًل . وحديثه عن أهل بلده من الشاميني يف رتبة احلسن

= 
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جممع بن حيىي بن يزيد بن جارية، وهو من أهل الكوفة، وقد نسبه : ث هووشيخه يف هذا احلدي

  -وستأيت ترمجته عند دراسة اإلسناد-. يف هذا احلديث إىل جده األعلى
 .واهلل أعلم. وعليه فهذا إسناد ضعيف مع مافيه من خمالفة

 :دراسة إسناد وكيع
من . الكويف، وكان أصله مدنيًا صاريبن جارية األن -زيد: ويقال-بن يزيد ُمَجمِّع بن حيىي  - 
 .اخلامسة

روى عن سويد بن عامر، وسعيد بن أيب بردة بن أيب موسى األشعري، ومنصور بن املعتمر 
 .وغريهم

 .وعنه وكيع بن اجلراح، وعبداهلل بن املبارك، وعمر بن علي املقدمي وغريهم
 .«ال أعلم إال خريًا»: وعنه. «شيخ ثقة»: أمحد قال اإلمام

 . «ثقة»: وقال حممد بن عبداهلل بن عمار ويعقوب بن شيبة وأبو داود
 .«صحيحه»وخرج له مسلم يف 

 .«ليس به بأس، صاحل احلديث»: وقال أبو حامت. «صاحل»: وقال ابن معني
 .«صحيحه»وخرج له يف . يف التابعني مث يف أتباع التابعني «الثقات»وذكره ابن حبان يف 

 .«ثقة»: «الكاشف»وقال الذهيب يف 
 .صدوق: «التقريب»وقال ابن حجر يف 

كما رجح الذهيب، فقد خرج له مسلم ووثقه أكثر األئمة كأمحد وابن عمار . ثقة: خالصة حاله
 .واهلل أعلم. ويعقوب وأيب داود وابن حبان

، (76 /4)، اجلرح والتعديل ( 4 )، سؤاالت أيب داود ألمحد (6 5 )طبقات ابن سعد 
، هتذيب (75 6)، الكاشف (6947)، هتذيب الكمال (9/474)، (7 6/4)ثقات ابن حبان 

 (.5444)، التقريب ( 6/4 )التهذيب 
 .املدين بن يزيد بن جارية األنصاري سويد بن عامر -2

 .-وهلا صحبة-النعمان روى عن الشموس بنت 
 .وعنه جممع بن حيىي، وابنه عاصم بن سويد

 : اختلف يف صحبته
= 
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وهو أحد -روى عنه جممع بن حيىي : -يعين ابن عبدالرب-جزم ابن عبدالرب هبا، وقال : قال العالئي

 .ها.«السالمبلوا أرحامكم ولو ب»: قال حديثه أن النيب  -عمومته
هو أنصاري  ،عن سويد بن عامر»: خالد الواسطي ووقع يف إسناد القضاعي من طريق

 وال أدري من قائل هذا، هل هو الواسطي أو من بعده؟. «صحايب
 .وذكره الصغاين فيمن يف صحبته نظر

 .«ال صحبة له»: وقال البغوي وابن منده
من صاحلي أهل املدينة، وقد وهم من زعم أن »: «مشاهري علماء األمصار»وقال ابن حبان يف 

 .«بة، تلك كلها أخبار مرسلةله صح
 .«يروي املراسيل»: يف ثقات التابعني، وقال «الثقات»وذكره يف 

وهم من ذكر يف كتب -يف القسم الرابع من حرف السني  «اإلصابة»وذكره ابن حجر يف 
 .«تابعي صغري جلده صحبة»: وقال -الصحابة على سبيل الوهم والغلط

. ه ال صحبة له، وليس مثَّت ما يدل على أنه صحايبأن -واهلل أعلم-الصواب : خالصة حاله
وليس فيه ما يدل  «االستيعاب»لعله بىن ذلك على ذكره يف  «جزم ابن عبدالرب هبا»: وقول العالئي

، وليس يف هذا احلديث ما يدل -كما نقله العالئي-له هذا احلديث على اجلزم، ومل يزد على أن ذكر 
ذكر أبو عمر : ابن حجر عن ابن عبدالرب أنه جزم بذلك وإمنا قالعلى إثبات صحبته، ولذا مل ينقل 

 .ها.«االستيعاب»سويد ابن عامر خمتصرًا يف 
إال أنه ليس مثت ما يدل على . وقول ابن حبان يشعر بأن هناك من قال بصحبته من املتقدمني

. منده وابن حجرذلك، ولذا جزم عددٌ ممن كتب يف الصحابة بعدم صحبته كأيب القاسم البغوي وابن 
 .واهلل أعلم

فالذي يظهر أنه صدوق حسن احلديث؛ فهو من التابعني، وقد روى عنه : وأما من جهة حاله
 .واهلل أعلم. اثنان، ووثقه ابن حبان وأثىن عليه، وليس يف حديثه ما ينكر

، مشاهري (4  /4)، ثقات ابن حبان (9  /4)، اجلرح والتعديل (46 /4)التاريخ الكبري 
، (4   )، االستيعاب ( 7 ص)، جامع التحصيل (99)، نقعة الصديان (459)اء األمصار علم

 (.4 4 ، 6 5 )، اإلصابة ( 6  )أسد الغابة 
= 
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 :احلكم على احلديث

 .مما تقدم يتبني أن هذا حديث مرسل
وعزاه للبزار عن ابن عباس، والطرباين ( 65 / ) «كنـز العمال»وقد أورده املتقي اهلندي يف 

 .أيب الطفيل، والبيهقي عن أنس وسويد بن عمرون ع
 : أقول
، (6  ح 456ص) «جزء األلف دينار»فأخرجه القطيعي يف  أما حديث ابن عباس - 

عن حممد بن يونس، (  97 ح 44 / )البن حجر  «زوائدهخمتصر»كما يف  «مسنده»والبزار يف 
 .أيب مجرة، عن ابن عباس، مرفوعًا، به ثنا معاذ ابن معاذ ابن صقري، عن الرباء بن يزيد الغنوي، عن

فيه الرباء بن »: وعزاه للبزار وقال( 467  ح 94 /4) «جممع الزوائد»وأورده اهليثمي يف 
 .«وهو ضعيف ،نويغعبداهلل بن يزيد ال

يتهم »: ارقطينوقال الد. اهتمه أبو داود وغريه بالكذب وفيه حممد بن يونس الكدميي: أقول
، هتذيب (67 4)ميزان االعتدال : ينظر. «بوضع احلديث، وما أحسن فيه القول إال من مل خيرب حاله

 (.7/496)التهذيب 
 .فلم أقف عليه عند الطرباين وأما حديث أيب الطفيل -2

 «صلوا أرحامكم بالسالم»: بلفظ -عقب احلديث السابق- «اجملمع»وقد أورده اهليثمي يف 
البن (  6 ) «املقاصد احلسنة»وعزاه السخاوي يف . «وفيه راٍو مل يسم ،رواه الطرباين»: وقال
 .الل

 .«ُبلُّوا»واملؤلف أورد احلديث من أجل لفظ  «واُلِص»ومع ذلك فهو بلفظ : أقول
 .-كما تقدم بيان ذلك-فيعود إىل حديث سويد بن عامر  وأما حديث أنس -3
فالصواب فيه سويد بن عامر كما قال ابن حجر يف  وأما حديث سويد بن عمرو -4

 (.44 / ) «ةاإلصاب»
واحلاصل أنه مل يبق من هذه الشواهد سوى حديث ابن عباس وهو ضعيف جدًا ال يصلح 

 .-هذا بالنسبة لّلفظ الذي ساقه املؤلف-لالعتبار 
= 
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  ( )فإن الذي بيين وبينكم ُمْثِري  ثرىبيين وبينكم ال ( )فال ُتوِبسوا
 .(4)ال تقطعوا رمحي: ( )يريد

                                 
، -ومل أقف على إسناده كما أسلفت-لطفيل وأما بالنسبة ملعىن احلديث فيقويه حديث أيب ا

يف ترمجة  «الكامل»أخرجه ابن عدي يف : وحديث آخر يرويه ابن عمر بلفظ حديث أيب الطفيل
 .لكنه ضعيف جدًا؛ من أجل حممد هذا كما قال ابن عدي( 64 /5)حممد ابن عبدامللك األنصاري 

- «املقاصد»ي إىل بعضها يف هذا ما وقفت عليه من شواهد هذا احلديث، وقد أشار السخاو
(: 999 ) «الصحيحة»وقال األلباين يف . «وبعضها يقوي بعضًا»: مث قال -املوضع السابق

 «صحيح اجلامع»وحسنه يف . «القول أن احلديث مبجموع طرقه حسن على أقل الدرجات ةمجلو»
 .واهلل أعلم (.4 4 )

وأورده هكذا أيضاً ابن منظور . «ديوان جرير»النسخ ومن بقية ، واملثبت من «تيبسوا»: يف األصل(   )
. -تقدم- «يثدحلغريب ا»وابن اجلوزي يف ، (446/ )مادة ثرا  «ترتيب اللسان»كما يف 
  .اهلامش اآليت: وانظر

 (.    ص)ديوانه : ينظر. البيت جلرير(   )
أي ال تقطع  «الثرى بيين وبينك -ال تيبسويروى -ال توبس »: وشطره األول أصله َمَثل يقول

 .النَّدى: الود الذي بيننا، وأصل الثرى
، جممع (465/ )مجهرة األمثال : ينظر. وهو مثل يضرب يف ختويف الرجل صاحبه باهلجر

  (. 7  / )األمثال 
 (.س)ليست يف  «يريد»(   )
غريب »ويف  (   / )للهروي مادة بلل  «الغريبني»يف  هناإىل  «بلوا أرحامكم»: من قوله(  4)

 (.45/ )البن اجلوزي  «احلديث
، وهم يطلقون صلتهابأي ندوها  :مُبلُّوا أرحامك»: ( 6 / ) «النهاية»وقال ابن األثري يف 

النداوة على الصلة، كما يطلقون اليبس على القطيعة؛ ألهنم ملا رأوا بعض األشياء يتصل وخيتلط 
. «، وحيصل بينهما التجايف والتفرق باليبس، استعاروا البلل ملعىن الوصل، واليبس ملعىن القطيعةبالنداوة

  



 351 الميسر في شرح المصابيح

 (َجَمل)مثل  (َبَلل)ُيروى بفتح الباء على املصدر، وبكسرها، فتكون مجع  «بََِالل»و
 .( )شبه قطيعة الرحم باحلرارة، ُتْطَفأ باملاء، وَتْنَدى بالصِّلة، ( )(ِجَمال)و

                                 
ومها وجهان مشهوران ، اضبطناه بفتح الباء الثانية، وكسره»(: 46/ ) «املنهاج»قال النووي يف (   )

ت للخطايب أنه ورأي: رويناه بالكسر، قال عياض: ذكرمها مجاعات من العلماء، قال القاضي عياض
 . ها.«املاء: رويناه بكسرالباء وفتحها من َبلَّه َيُبلُّه، والبالل: بالفتح، وقال صاحب املطالع

إصالح غلط »، وكالم اخلطايب يف ( 67- 67/ ) «إكمال املعلم»وكالم عياض يف 
بعضهم هو بالفتح لألكثر، ول: قال ابن التني»(: 5 6/4 ) «فتح الباري»ويف  (. 9ص) «احملدثني
 . ها.«بالكسر أوجه، فإنه من الِبالل مجع بلل مثل َجَمل وِجَمال: قلت»: قال ابن حجر .«بالكسر

 (. 69 / )أليب عبيد  «غريب احلديث»هذا الكالم بنحوه يف (   )
شبه الرحم بأرض إذا ُبلَّت باملاء حق ِبالهلا (: 69  /6 ) «شرح املشكاة»وقال الطيـيب يف 

  .«رهتا أثر النضارة، وإذا تركت يبست وأجدبت، فلم تثمر إال العداوة والقطيعةأمثرت وُيرى يف مث
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إن اهلل حرم عليكم عقوَق »: ومنه حديث املغريه بن شعبة رضي اهلل عنه عن النيب  -46
 .( )احلديث «...( )، وَمَنَع وهاِت، وَوْأَد البناتاألمهات

عن البخل واملسألة، أي كره أن مينع الرجل ما عنده، ويسأل  «منع وهات»عّبر بالكلمتني 

                                 
 .«وكره»زيادة  «وهات»بعد قوله ( أ)يف (   )
وكره لكم قيَل وقاَل، وكثرَة السؤال، »: ومتامه(   4 ح 47 / ) «املصابيح»احلديث يف (   )

 .«وإضاعَة املال

 :خترجيه
 .متفق عليه

 :مواضع أخرجه البخاري يف عدة
[...  9 :البقرة]      : يف الزكاة، باب قول اهلل عز وجل -

 .مقتصرًا على جزئه األخري( 499 ح 74 ص)
 .بلفظه( 464 ح 496ص)ويف االستقراض، باب ما ينهى عن إضاعة املال  -
: بلفظه، إال أنه قال( 6796ح  9  ص)ويف األدب، باب عقوق الوالدين من الكبائر  -

 .«وأد البنات»بالتنوين، وقدمها على  «ومنعًا»
بنحوه مع تقدمي وتأخري، وفيه (  549ح 59  ص)ويف الرقاق، باب ما يكره من قيل وقال  -

 .زيادة يف أوله
 .كسابقه(  7 9ح 4 6 ص... )ويف االعتصام، باب ما يكره من كثرة السؤال -

  4  / ... )حاجةوأخرجه مسلم يف األقضية، باب النهي عن كثرة املسائل من غري 
 .بلفظه مع اختالف يسري(   : 67ح

 .مقتصرًا على جزئه األخري(   : 67)وبرقم 
، م عقوق الوالد، ووأد البناترح: إن اهلل حرم ثالثاً وهنى عن ثالث»: بلفظ( 4 : 67)وبرقم 
 .ديثاحل «..قيل وقال: وهنى عن ثالث. وال وهات
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 .( )ما عند غريه
 .( )يروى على بناء املاضي، وعلى بناء املصدر «منع»و
: وحيتمل أن يكونا مصدرين، يقال. ( )حيتمل أن يكونا على بناء املاضي «قيل وقال»و

 .(4)قلت قواًل وقياًل وقااًل
واملنازعة  (9)التأكيد، وإما للداللة على كراهة املقاولة (5)باملصدرين إما إلرادة (6)وقد أتى

                                 
يريد منع الواجب عليك من احلقوق، وأخذ ماال »(: 64  / ) «أعالم احلديث»قال اخلطايب يف (   )

، عمدة القاري (55 /6)، املفهم ( 6/69)إكمال املعلم : وينظر أيضًا. «حيل لك من أموال الناس
(  / 49 .) 

، (7  /4)إرشاد الساري ، (49 /  )عمدة القاري : ينظر. «صحيح البخاري»كالمها رواية يف (   )
 (. 66 / )فتح القدير 

لو كانا امسني مبعىن واحد كالقول مل يكن لعطف أحدمها على اآلخر »: رجحه ابن دقيق العيد وقال(   )
 (.  6/4 )فتح الباري : ينظر. «فائدة

 -بقاملوضع السا-، قال ابن حجر مسانابأهنما ( 465 /6)مادة قول  «الصحاح»جزم اجلوهري يف (  4)
 .«وأشار إىل الدليل على ذلك بدخول األلف والالم عليهما»

وعلى أهنما امسان : «املصابيح»قال يف »(:  9 /7) «إرشاد الساري»وقال القسطالين يف 
تح للحكاية؛ بل وال يسوغ ادعاء فعليتهما يف هذا التركيب البتة عند احملققني، وكيف وحرف فلفا

د دخل عليهما، وإمنا جيوز فعليتهما يف مثل هذا ابن مالك، ومل اجلر الذي هو من خصائص األمساء ق
 (. 6  /6 )و( 56/ : )وينظر. ها.«يتابعه عليه أحد من احلذاق

 .أخرجها يف الرقاق واالعتصام «وكان ينهى عن قيل وقال»يشري إىل رواية البخاري : أقول
، ( 5 /6)، املفهم (46 / )، مشارق األنوار (6/657)إكمال املعلم : وملزيد من البحث ينظر

 (. 49/  )و( 44 /  )، عمدة القاري (  6/4 )، فتح الباري (  /4)الكواكب الدراري 
 .«أويت»(: أ)يف (  6)
 (.ب)واملثبت من  «إرادة»(: أ)و( س)يف األصل و(  5)
 .، وهو أوىل ألنه من باب املفاعلةبقية النسخواملثبت من  «املقالة»: يف األصل(  9)
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 .يوجد ذلك بني االثنني ( )القول، وأقل ما ( )يف
يف اقتصاص أخبار الناس، وإذا كانا على بناء املاضي ففيهما أيضًا تنبيه على ترك اخلوض 

 . ( )وتتبع أحواهلم، وحكاية أقواهلم
 .(6)السؤال عن أحوال الناس (4)حيتمل أن يكون كثرة «كثرة السؤال»و

 .(5)وحيتمل أن يكون عن املسائل؛ فإنه يفضي به إىل ماال يعنيه

                                 
 .«على»(: س) يف(   )
 .«وأقل ما»مكان  «وقلما»(: ب)يف (   )
إما للزجر  -على هذا الوجه الثاين-نقل ابن حجر يف املوضع السابق عن احملب الطربي أن النهي عنه (   )

 .عن االستكثار منه، وإما لشيء خمصوص منه وهو ما يكرهه احملكي عنه
 . «ن باب التجسس املنهي عنهوهو م»(: 465/ ) «أعالم احلديث»وقال اخلطايب يف 

أن ذلك يف حكاية االختالف يف أمور : وذكر احملب الطربي واخلطايب وغريمها وجهًا ثالثًا وهو
وحمل كراهة ذلك أن يكثر منه حبيث ال ُيؤمن مع . قيل فيه كذا، وقال فالن كذا: ن؛ فيقولالدي

 .ن يقلد من مسعه وال حيتاط لهاإلكثار من الزلل، وهو خمصوص مبن ينقل ذلك من غري تثبت، ولك
 .«لكثر»(: أ)يف (  4)
قيل : ألنه قد عرف هذا من النهي عن»: قال. ذكره عياض والقرطيب وغريمها، وضعفه النووي(  6)

 (.  6 /  )، املنهاج -املواضع السابقة-إكمال املعلم، املفهم، فتح الباري : ينظر. «وقال
كثرة سؤال إنسان بعينه عن تفاصيل : ذلك، وهو وحكى النووي وابن حجر وجهًا قريبًا من

حاله، فإن ذلك مما يكرهه املسؤول غالباً ويوقعه يف احلرج؛ إما بكشف ماال يريد كشفه، أو بالكذب 
 .والتعريض لستر ذلك عنه، وإن أمهل جوابه حلقه اجلفاء وسوء األدب

قال القاضي . حاجة للسؤال عنهيريد التكلف يف السؤال عن املشكالت واملعضالت، أو عما ال (  5)
وقد كان السلف يكرهون ذلك ويرونه من التكلف، وقال » (:6/657) «إكمال املعلم»عياض يف 

املسائل  ال أدري أهو ما أهناكم عنه من كثرة املسائل، فقد كره رسول اهلل : مالك يف هذا احلديث
 .ها.«!وعاهبا، أو هو مسألة الناس أمواهلم؟

يف تأويل هذه العبارة من احلديث، وبيان ( 465/ ) «أعالم احلديث» يف وقد أفاض اخلطايب
 .كم املسائلح

= 
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 .( )؛ فإن ذلك مكروه وإن مل يبلغ حد الكثرة( )وال أرى محله على سؤال املال

                                 
، املفهم (47 /  )، التمهيد البن عبدالرب (6  / )غريب احلديث أليب عبيد : وينظر

 (.  4-  6/4 )، فتح الباري (54 /6)
 (. 66 / ) «فيض القدير»وكذلك قال املناوي يف (   )
عدٌد ممن تقدم كاخلطايب وأيب عبيد وابن عبدالرب  -أعين محله على سؤال املال- حكى هذا الوجه(   )

والوجه محل »: بعد أن ذكر هذه األوجه الثالثة «املفهم»وقال القرطيب يف . وعياض وغريهم
ابن حجر يف : وممن رجح محله على العموم. «على عمومه، فيتناول مجيع تلك الوجوه كلها احلديث

 (.56/ ) «اإلرشاد»، والقسطالين يف (  6/4 )و(  46/ ) «الفتح»
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إن من أبر الرب صلَة »: أنه قال ومنه حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما عن النيب  - 4
 . ( )«، بعد أن ُيَولِّيأبيه ( )الرجل أهَل ُودِّ

هو أن الفعل مسند إىل أبيه،  الكلمة األخرية من احلديث يتخبط الناس فيها، والذي أعرفه
 .( )ِمن َولَّى ُيَولِّي. أي بعد أن يغيب أبوه، أو ميوت

ذ عهدمها اوإنف»: رضي اهلل عنه (4)يف حديث أيب ُأَسْيد الساعدي يدل على ذلك قوله 
 .(5)«ال توصل إال هبما، وإكرام صديقهما (6)من بعدمها، وصلة الرحم اليت

                                 
، املنهاج (5 /4)إكمال املعلم : ينظر. بضم الواو من املودة واملراد أصحاب أبيه وأصدقاءه(   )

 (.64/ )، جامع األصول (44 /5 )
 (.  4 ح 66 / )احلديث يف املصابيح (   )

 :خترجيه
(  66 ح 797 /4)األب واألم وحنومها  أخرجه مسلم يف الرب والصلة، باب فضل صلة أصدقاء

 .بلفظه وفيه قصة
 (.67  /6 )، شرح املشكاة للطيـيب (64/ )، جامع األصول ( 5 / )مشارق األنوار : ينظر(   )
صحايب جليل، شهد بدرًا . ، مشهور بكنيتهبن الَبَدن الساعدي مالك بن ربيعةهو ( بالتصغري) أبو ُأَسْيد(  4)

وهو آخر من : مات سنة ستني، قال: مات سنة ثالثني وقيل بعدها، حىت قال املدائينو .ما بعدهاو
  .مات من البدريني

 (.5 54)، التقريب (9544)اإلصابة ، (6549،  467)أسد الغابة : ينظر
 .وهو املوافق لألصول املخرج منها بقية النسخ،واملثبت من  «الذي»:  األصليف(  6)
رضي أمحد وابن حبان واحلاكم وغريهم من حديث أيب ُأسيد الساعدي وأخرجه أبو داود وابن ماجه (  5)

 .اهلل عنه
حدثنا إبراهيم  ( 4 6ح  5  /4)يف األدب، باب يف بر الوالدين واللفظ له أبو داود أخرجه 

 .بن مهدي، وعثمان بن أيب شيبة، وحممد بن العالءا
حدثنا علي بن ( 554 ح  64  / )وابن ماجه يف األدب، باب ِصْل من كان أبوك َيِصل 

 .حممد
= 



 363 الميسر في شرح المصابيح

                                 
أربعتهم عن عبداهلل بن إدريس، عن عبدالرمحن بن سليمان، عن َأِسْيد بن علي بن عبيد موىل بين 

إْذ جاءه   عند رسول اهللحنن بينما : بيعة الساعدي قالساعدة، عن أبيه، عن أيب ُأَسْيد مالك بن ر
: قال بعد موهتما ؟أبرمها به من بر أبوي شيء  يا رسول اهلل، هل بقي عليَّ: فقال بين سلمةرجل من 

 .وذكر احلديث «...، وإنفاذ عهدمها؛ الصالة عليهما، واالستغفار هلمانعم»
 .يونس بن حممد عن( 5667 ح 6/469 )أخرجه اإلمام أمحد و

، والطرباين يف (6 ح 4 ص)يف باب بر الوالدين بعد موهتما  «األدب املفرد»والبخاري يف 
، واملزي يف (64 /4)والصلة  يف الرب «مستدركه»، واحلاكم يف ( 67ح 59 /7 ) «الكبري»
 .عن أيب نعيم الفضل بن دكني(  4 / )أسيد بن علي بن عبيد : يف ترمجة «هتذيب الكمال»

، -املوضع السابق  - «الكبري»، والطرباين يف (456 ح 9 4/ ) «مسنده»والروياين يف 
 .ّماينمن طريق حيىي بن عبداحلميد احِل -املوضع السابق  - «هتذيب الكمال»واملزي يف 

من ( 4 4ح  5 / )يف الرب واإلحسان، باب حق الوالدين  «اإلحسان»ابن حبان كما يف و
 .طريق عبداهلل بن املبارك

، واملزي يف -املوضع السابق  - «الكبري»، و(9795ح 4/56) «األوسط»والطرباين يف 
من طريق ( 65/  )علي بن عبيداهلل األنصاري : ، ويف ترمجة-املوضع السابق  - «هتذيب الكمال»

 .حممد بن عبدالوهاب احلارثي
 .من طريق عبدان -املوضع السابق  -واحلاكم 

يف اجلنائز، باب الويل يرب قريبه بعد موته بالصالة عليه واالستغفار له  «سننه»والبيهقي يف 
 .من طريق شبابة بن سوَّار( 4ح  ص)يف باب بر الوالدين  «اآلداب»، ويف كتابه (4 /4)

 .صحيح اإلسناد، ووافقه الذهيب: بنحوه، وقال احلاكم، بهسليمان، عن عبدالرمحن بن سبعتهم 
: ينظر. «رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن»: وقال، «خترجيه لإلحياء»وذكره العراقي يف 

 .(974/ )ختريج أحاديث إحياء علوم الدين 

 :دراسة إسناد أمحد
ت ترمجته تقدم. ثقة ثبت. حممد احلافظ املؤدب بن مسلم البغدادي، أبو يونس بن حممد - 

 .(6  ص)
بن عبداهلل بن حنظلة األنصاري األوسي، أبو سليمان املدين،  عبدالرمحن بن سليمان -2

 .(ه 9 )مات سنة ، ، من صغار التابعنياملعروف بابن الَغسيل
= 
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 .روى عن َأسيد بن علي بن ُعبيد، وعكرمة موىل ابن عباس وغريمها

 .وعنه وكيع بن اجلراح، وأبو عامر العقدي وغريمها
ليس به »: ائيوعن ابن معني والنس. «ثقة»: قال ابن معني وأبو زرعة والنسائي والدارقطين

 . «صويلح»: وعن ابن معني أيضًا. «بأس
 .«ليس بالقوي»: وعن النسائي واألزدي
كان ممن خيطئ ويهم كثريًا »: وقال «اجملروحني»، مث ذكره يف «الثقات»وذكره ابن حبان يف 

ت على صدٍق فيه، والذي أميل إليه فيه ترك ما خالف الثقات من األخبار، واالحتجاج مبا وافق الثقا
 .«!أمحد وحيىي : من اآلثار، وقد مرَّض الشيخان القول فيه

 .األكثرون على توثيقه، وقد احتج به البخاري ومسلم :أقول
: «من تكلم فيه وهو موثق»و «الكاشف»، وقال يف «الضعفاء ديوان»ووثقه الذهيب يف 

 .«صدوق»
يفهم له بالنسبة وتضع»: -عقب نقله ألقوال املضعفني- «هدي الساري»وقال ابن حجر يف 

 .«إىل غريه ممن هو أثبت منه من أقرانه
جاء عنه توثيقه أيضًا،  -وهو من املتشددين-على أن النسائي . وهو أيضاً من التليني اليسري: أقول

 .واألزدي غري معترب
أن األقوال يف تليينه، ال تقف أمام األقوال يف توثيقه، وقد احتج به الشيخان، فهو ثقة : واحلاصل

 .واهلل أعلم. -إن شاء اهلل  -
، (7  /6)، اجلرح والتعديل (6 7)، ضعفاء العقيلي (47 / )تاريخ الدوري عن ابن معني 

، ثقات ابن شاهني (6   )، الكامل البن عدي (69/ )، اجملروحني له (6/46)ثقات ابن حبان 
، الديوان (   /9) ، سري أعالم النبالء(4444)، ميزان االعتدال (446 )، هتذيب الكمال (965)
، ( 9 /5)، هتذيب التهذيب (6  )، من تكلم فيه وهو موثق (    )، الكاشف (464 )

 (.4 4ص)، هدي الساري (449 )التقريب 
: ، وقيل(ضمبال)األنصاري، موىل أيب ُأَسْيد  بن علي بن ُعَبْيد الساعديا (بفتح اهلمزة)َأِسْيد  -3

 .«من اخلامسة»: قال ابن حجر .إنه من ولده، واألول أكثر
 .روى عن أبيه علي بن عبيد

 .وعنه عبدالرمحن بن الغسيل، وموسى بن يعقوب الزَّْمعي
= 
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 .وصحح هو واحلاكم حديثه، وهذا تعديل فعلي منهما «الثقات»ذكره ابن حبان يف 

 .«صدوق»: وقال ابن حجر
عينه، ووثقه ابن حبان، وانضم إىل ذلك التعديل الفعلي من ابن حبان  قد ارتفعت جهالة :أقول

خترجيه »واحلاكم، وكذلك الذهيبُّ وافق احلاكَم على تصحيحه، وحسن حديثه أيضًا العراقي يف 
 .واهلل أعلم -إن شاء اهلل-؛ فهو حسن احلديث «صدوق»: ، وختمهم ابن حجر بقوله«لإلحياء

، ( 5/9)و ( 4/4)، ثقات ابن حبان (5  / )اجلرح والتعديل  ،(  ،   / )التاريخ الكبري 
، هتذيب التهذيب (  4)، الكاشف (6 6)، هتذيب الكمال (69/ )اإلكمال البن ماكوال 

 (.6 6)، التقريب ( 6 / )
 .من اخلامسة .علي بن عبيد األنصاري، املدين، موىل أيب ُأَسْيد الساعدي :أبوه -4

 .روى عن مواله أيب ُأسيد الساعدي
 .وعنه ابنه أسيد بن علي بن عبيد

 .«الثقات»ذكره ابن حبان يف 
 .«ُوثِّق»: «الكاشف»، ويف «ال يعرف»: «امليزان»وقال الذهيب يف 
 .«مقبول»: وقال ابن حجر
، هتذيب (55 /6)حبان  ، ثقات ابن(76 /5)، اجلرح والتعديل (45 /5)التاريخ الكبري 

، (9  /9)، هتذيب التهذيب ( 74 )، الكاشف ( 647)، ميزان االعتدال (64 4)الكمال 
 (.4959)التقريب 

  :احلكم على احلديث
أي حيث يتابع، وإال . «مقبول»: ضعيف هبذا اإلسناد؛ من أجل علي بن عبيد، قال فيه احلافظ

 .أعلمواهلل  .فلني احلديث، ومل أقف له على متابع
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من أحبَّ أن ُيْبَسط له يف »: قال رسول اهلل : عنه قال ومنه حديث أنس رضي اهلل - 4 [أ/79 ]
 . ( )احلديث «...رزقه، وُيْنَسأ له يف أثره

 . وُسمِّي األجل أثرًا؛ ألنه يتبع العمر. أي يف أجله: يف أثره
 :( )زهري بن( )قال كعب

 والنفس واحـدة واهَلـمُّ منتشر   يسعى الفىت ألمور ليس يدركها
  (6)األثر (4)الينتهي العمر حىت ينتهي    واملرء ما عـاش ممدود له أمٌل

 .وهو أشبه (9)«(5)التنتهي العني»: ويروى
أن اهلل يبقي أثر واصل الرحم يف الدنيا طوياًل فال يضمحل : جيوز أن يكون املعىن: وقيل/
 .( )سريعًا

                                 
 .«رمحه لفليص...»: ومتامه( 4 4 ح 66 / ) «املصابيح»احلديث يف (   )

 : خترجيه
 .متفق عليه

، ويف األدب، (659 ح 464ص)أخرجه البخاري يف البيوع، باب من أحب البسط يف الرزق 
 (.6745ح 96  ص)باب من بسط له يف الرزق لصلة الرحم 

 (.669 ح  74 /4)مي قطيعتها ومسلم يف الرب والصلة، باب صلة الرحم وحتر
 (.س)ليست يف  «كعب»(   )
 (.7  ص)ديوانه مع شرحه أليب سعيد السكري (   )
 (.س)إىل هنا ساقطة من  «العمر»: من قوله(  4)
 (.45/ )مادة أثر  «الغريبني»ما ذكره املؤلف يف تفسري األثر إىل هنا بنصه يف (  6)

، غريب احلديث البن ( 5 / )عامل السنن له ، م(46 / )غريب احلديث للخطايب : وينظر
وأصله من أثر مشيه يف األرض، فإن من مات ال »: وزاد( 9 / )، النهاية (6 / )اجلوزي مادة أثر 

 .«يبقى له أثر، وال ُيرى ألقدامه يف األرض أثر
 .«الفىت»(: أ)يف (  5)
، وكثري من السابقني «كتابيه»ايب يف ذكره هبا أيضًا اخلط، و«وانهدي»البيت هبذه الرواية ورد يف (  9)

 .كتب اللغة واألدب اليت روت عنه هذا البيت
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 (.   / ) «ئقاالف»هذا القول بنصه يف (   )

 «املنهاج»وغرُيه، وضعفه النووي يف (   /4) «إكمال املعلم»وحكاه عياض يف 
شيء هو الكأن هذا الوجه أظهر؛ فإن أثر »: ل، وعقب الطيـيب على النووي فقا(66 /5 )

أي يؤخر ذكره اجلميل بعد موته، أو جيري له  «فمعىن يؤخر يف أثره»حصول ما يدل على وجوده، 
: ينظر «[...  :يس]      : قال اهلل تعاىل. ثواب عمله الصاحل بعد موته
 (. 56  /6 )شرح املشكاة للطيـيب 

ت آراء أهل العلم يف تأويل هذا احلديث؛ وهل التأخري يف األجل على حقيقته، قد اختلف: أقول
كما رجح الطحاوي وعياض وابن تيمية، أو هو كناية عن الربكة يف العمر، كما رجح النووي وابن 
حجر، وجعل ابن حجر الذكر احلسن للواصل من آثار الربكة يف العمر اليت سببها التوفيق للطاعة 

ات مبا ينفع يف اآلخرة، ومن ذلك العلم الذي ينتفع به من بعده والصدقة اجلارية عليه وعمارة األوق
وهذا الوجه أليق بلفظ حديث الباب فإن األثر مايتبع الشيء، فإذا أخر حسن »: قال. واخللف الصاحل

 .«أن حيمل على الذكر احلسن بعد فقد املذكور
، عمدة (6 6/4 )و(  6 /4)تح الباري ف: يف -باإلضافة إىل ماتقدم-وبسط هذه املسألة 

، جمموع فتاوى ابن تيمية (4 5/6)، املفهم ( 4-4/94)، مشكل اآلثار ( 4 /  )القاري 
 (.565-4/566)مرقاة املفاتيح (  4/444-47 )

    : وتراجع كتب التفسري كتفسري القرطيب وابن كثري وغريمها عند تفسري قوله تعاىل
        : وقوله[ 7 :الرعد]       
 [.  : فاطر]     

اء، وال يزيد ال يرد القدر إال الدع»: وسيأيت املؤلف على هذه املسألة أيضًا عند شرحه حلديث
 (. 45)احلديث، ورقمه  «...يف العمر إال الرب



 361 الميسر في شرح المصابيح

خلق اهلل اخللق، »: قال رسول اهلل : ومنه حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه قال - 4
 .( )ديثاحل «...فلما فرغ
يشغله  ( )أن ( )أي قضاه وأمته أو حنو ذلك مما يشهد بأنه من جماز القول، فإنه تعاىل: فرغ

 .(4)شأن عن شأن، أو يطلق عليه الفراغ الذي هو ضد الشغل
 .معناه فاستجارت بكنفي رمحته «الرمحن (6)حَبْقَوي فَأَخَذت»وفيه 

                                 
 خلق اهلل اخللق، فلما فرغ منه قامت الرحم»: ولفظه( 6 4 ح 66 / ) «املصابيح»احلديث يف (   )

أال ترضني أن أصل : من القطيعة، قالهذا مقام العائذ بك : قالت. مه؟: فأخذت حَبْقَوي الرمحن، فقال
 .«فذاك لك: بلى يارب، قال: قالت من وصلك، وأقطع من قطعك؟

 :خترجيه
 .متفق عليه

     : ، بابأخرجه البخاري يف التفسري، يف تفسري سورة حممد 
 96  ص)األدب، باب من وصل وصله اهلل ، ويف (  44،   44، 6 44ح 6 6 ص)
 [6 :الفتح]       : ، ويف التوحيد، باب قول اهلل تعاىل(6749ح
 (. 966ح  69 )

  (.664 ح 746 /4)ومسلم يف الرب والصلة، باب صلة الرحم وحترمي قطيعتها 
 . «سبحانه تعاىل»(: ب)، ويف «سبحانه وتعاىل»(: أ)و( س)يف (   )
 .«لن» (:س)يف (   )
 (.  /7)، إرشاد القسطالين (4/444)، فتح الباري (4 5/6)املفهم : ينظر(  4)
بكسر احلاء، وكذا : ويف الينونية»: ، قال القسطالين(َحْقو)بفتح احلاء املهملة وسكون القاف، مثىن (  6)

ذت فأخ»: وهي بالتثنية رواية الطربي، ويف رواية ابن السكن. «يف الفرع مصلحة وكشط فوقها
، فتح الباري ( 4/7 )، الكواكب الدراري ( 5 / )مشارق األنوار : ينظر. «حبقو الرمحن

  (. 4 /9)، إرشاد الساري (4/444)
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 .( )معقد اإلزار: واألصل يف احَلْقو
وملا كان من شأن املستجري أن يستمسك حبقوي املستجار به، ومها جانباه األمين واأليسر، 

 .( )استعري األخذ باحلقو يف اللياذ بالشيء
 .( )عذت حبقو فالن، أي استجرت به واعتصمت: تقول العرب

إن  (5)وهنا. ل؟ على الزجر أو االستفهامتقو (6)أي ما: (4)«مه»: يقال «مه: فقال»: وفيه
 .كان على الزجر فبّين

                                 
، مشارق (44/ )معجم مقاييس اللغة مادة حقو : ينظر. يعين موضع عقده من اجلسم وهو اخَلْصر(   )

 (.74 / )، الفائق ( 5 / )األنوار 
الرحم شجنة من »: سألت أيب عن تفسري حديث النيب »( 67 / ) «العلل» يف قال ابن أيب حامت(   )

: البالغ ومنا التسليم، قال على رسول اهلل  :ريهقال الز: فقال «الرمحن، وأهنا آخذة حبقو الرمحن
كانوا : وحدثت عن معتمر بن سليمان، عن أبيه أنه قال. على ما جاء أمروا حديث رسول اهلل 

وقال اهليثم بن . بآرائهم كما يكرهون تفسري القرآن برأيهم  حديث رسول اهلل يكرهون تفسري
سألت األوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والليث بن : مسعت الوليد بن مسلم يقول: خارجة

 .ها.«أمروها كما جاءت بال كيف: سعد عن هذه األحاديث اليت فيها الصفة والرؤية والقرآن، فقال
جامع من أحاديث »: يف باب(  9 ) «املختار من اإلبانة»احلديث ابن بطة كما يف وأورد هذا 

الصفات رواها األئمة والشيوخ الثقات، اإلميان هبا من متام السنة وكمال الديانة، ال ينكرها إال جهمي 
 . «خبيث

إجراؤه على ظاهره »(: 466/ )مادة حجز  «اجملموع املغيث»وقال أبو موسى املديين يف 
 .«وىلأ

فقد نقل (  4 / )للشيخ عبداهلل الغنيمان  «شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري»وانظر 
 .عن مجاعة من العلماء قوهلم بأن هذا احلديث من مجلة أحاديث الصفات جيب أن مير كما جاء

 (.466/ )النهاية البن األثري مادة حقا : ينظر(   )
 .(أ)و( س)ليست يف  «مه: قالي»(  4)
 .بقية النسخواملثبت من  «ال»: يف األصل ( 6)
 .«وههنا»: يف النسخ األخرى(  5)
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، فإن اهلل تعاىل ( )وإن كان على االستفهام فاملراد منه األمر بإظهار احلاجة، دون االستعالم
 .يعلم السر وأخفى

هو يف احلقيقة ضرب مثل واستعارة؛ إذ الرحم معىن، وهو اتصال القرىب بني أهل : وقيل
 .( )النسب

                                 
 .يعين أنه يريد منها أن تذكر حاجتها ال أنه يستعلمها عن حاجتها(   )
كما ذكر ذلك القاضي عياض والقرطيب . ومن أجل ذلك قالوا يستحيل يف حقها القيام والكالم(   )

 (.49 /5 )، املنهاج (4 5/6)، املفهم (7 /4)م إكمال املعل: ينظر. والنووي وغريهم
قامت »: قال ابن أيب مجرة يف الكالم على قوله. وهذا من التأويل الذي ال ضرورة له: أقول

قوالن مشهوران، . ، وحيتمل أن يكون بلسان القالحيتمل أن يكون بلسان احلال: «الرحم فقالت
أو خيلق اهلل هلا عند كالمها حياة وعقاًل؟ قوالن فهل تتكلم كما هي، : وعلى الثاين. والثاين أرجح

أيضاً مشهوران، واألول أرجح لصالحية القدرة العامة لذلك، وملا يف األولني من ختصيص عموم لفظ 
فتح : ينظر. ها. القرآن واحلديث بغري دليل، وملا يلزم منه من حصر قدرة القادر اليت ال حيصرها شيء

 (.    /7)ري ، إرشاد السا(  6/4 )الباري 



  31 الميسر في شرح المصابيح

 ( )الرَّحم»: أنه قال رضي اهلل عنه عن النيب  ( )ومنه حديث عبدالرمحن بن عوف -44
 .( )«ِشْجَنة من الرمحن

 . (4)(بالفتح)وكذلك الشَّْجَنة . عروق الشجر املشتبكة(: بالكسر) الشِّْجَنة
ذو ( 9)احلديث»: (5)يقال. (6)واحد شجون األودية، وهي طرقها(: كنيبالتس)والشَّْجن 

 .(6 )يف بعض (7)أي يدخل بعضها «(4)شجون

                                 
، فإن هذا احلديث هبذا اللفظ أليب هريرة، وأما حديث عبدالرمحن -رمحه اهلل-هذا سهٌو من املؤلف (   )

ؤلف قريبًا، يف قسم احلسان، وسيشري إليه امل( 5 4 ) «املصابيح»ابن عوف فقد ذكره البغوي يف 
 . ويأيت هناك سياق لفظه وخترجيه

 (.س)سقطت من  «الرحم»(   )
من : ، قال اهلل تعاىلمحنرالرحم شجنة من ال»: بلفظ( 5 4 ح  6 / ) «املصابيح»احلديث يف  (  )

 .«وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته

 :خترجيه
من حديث أيب ( 6744ح 96  ص)أخرجه البخاري يف األدب، باب من وصل وصله اهلل 

 .هريرة
، ترتيب اللسان مادة شجن (66 / )مشارق األنوار : ينظر. وجاء أيضًا بضم الشني فهي مثلثة(  4)

 (.  6/4 )، فتح الباري ( 4ص)، الدرر املبثثة يف الغرر املثلثة للفريوزآبادي ( 6  /4)
 .«الصحاح»وهو كذلك يف ( ب)و( س)، واملثبت من «طريقها»(: أ)يف األصل و(  6)
 .«ويقال»(: أ)و( ب)يف (  5)
 .«الصحاح»وهو كذلك يف ( ب)و( س)واملثبت من  «يف احلديث»(: أ)يف األصل و(  9)
يضرب مثاًل للرجل يكون يف أمر فيأيت أمر آخر : وقيل. هذا مثل يضرب يف احلديث جير بعضه بعضًا(  4)

مجهرة األمثال : ينظر. ضبة بن أد بن طاخبة بن إلياس بن مضر: وأول من قال به. فيشتغل به عنه
 (.  79 / )، جممع األمثال (99 / )

 .«بعضه»: «الصحاح»ويف . مجيع النسخهكذا يف (  7)
(  4  /6)مادة شجن  «الصحاح»نقله عن اجلوهري يف ( الشجنة)كالم املؤلف يف بيان معىن (  6 )

 .مفرقًا «الصحاح»بنصه، لكنه يف 



 312 الميسر في شرح المصابيح

 .( )أي قرابة مشتبكة كاشتباك العروق: قال أصحاب الغريب يف معناه
ملعىن صحيح، وهذا ا. وعلى هذا فكأهنم يريدون أهنا موهوبة من الرمحن، أو جمعولة كذلك

 .( )، ولكنه ليس مبعىن احلديث( )فإن كل األشياء من اهلل خلقًا وإجيادًا
شققت هلا »: اآلخر (6)يدلُّك عليه حديثه. (4)أي من هذا االسم «من الرمحن»: وإمنا املراد

بني اجلن واإلنس  ن هلل تعاىل مئة رمحة أنزل منها واحدةإ»: ، ويف احلديث(5)«من امسي

                                 
، والنهاية (66 / )، ومشارق األنوار (7  / )أليب عبيد  «غريب احلديث»هذا التفسري بنصه يف (   )

 (. 466/ )مادة شجن 
أعالم احلديث . «الوْصلة، وأصلها الغصن من أغصان الشجر: معىن الشجنة»: وقال اخلطايب

( /  55.) 
 .«وإجيادًا»تقدمت اهلمزة على الواو سهوًا من ( أ)يف (   )
 .«للحديث»(: ب)و( س)يف (   )
 «الفتح»، وابن حجر يف (64 /  ) «الكواكب الدراري»وكذلك قال الكرماين يف (  4)

( 6/4  .) 
وقد بىن املؤلف يف عود الضمري على أن احلديث السابق . الضمري يعود على عبدالرمحن بن عوف(  6)

لعبدالرمحن، وقد بينت قريبًا أنه ليس له، وإمنا هو أليب هريرة، وأما هذا احلديث فهو لعبدالرمحن بن 
 .عوف كما ذكر املؤلف

: قال اهلل»: يقول قال مسعت رسول اهلل : بتمامههذا جزء من حديث عبدالرمحن بن عوف، ولفظه (  5)
 .«ته، ومن قطعها بتتههلا من امسي، فمن وصلها وصل قت، وشقأنا اهلل وأنا الرمحن، خلقت الرحم

أيب الرداد الليثي،  ومدار أكثر أسانيده على الزهري، عن أيب سلمة بن عبدالرمحن بن عوف، عن
 : عن عبدالرمحن بن عوف، وقد اختلف عليه

 .فرواه بعضهم عنه هكذ بإثبات الواسطة بني أيب سلمة وأبيه عبدالرمحن بن عوف
 :ورواه بعضهم عنه حبذفها، وإليك بيان ذلك

 (الزهري عن أيب سلمة، عن أيب الرداد، عن عبدالرمحن بن عوف) :الوجه األول
 :الزهري وقد رواه هكذا عن

= 
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 .معمر بن راشد الصنعاين - 

عن ( 4  6 ح  9 /  )يف اجلامع، باب صلة الرحم  «مصنفه»أخرجه عبدالرزاق يف 
 :ومن طريق عبدالرزاق .به ،معمر

 «الثقات»، وابن حبان يف (576 ح    / )أخرجه أبو داود يف الزكاة، باب يف صلة الرحم 
 .عن حممد بن املتوكل العسقالين(  4 /4)

 (.546 ح    / )محد وأ
يف الصدقات، باب  «سننه»، والبيهقي يف ( 5 ح 95 / ) «مكارم األخالق»واخلرائطي يف 

 .عن أمحد بن منصور الرمادي( 5 /9.. ).الرجل يقسم صدقته على قرابته
  7/ ) «املختارة»، والضياء املقدسي يف (69 /4)يف الرب والصلة  «املستدرك»واحلاكم يف 

 .من طريق إسحاق بن إبراهيم( 94 /7) «هتذيب الكمال»يف  ، واملزي(476ح
 .والبيهقي عن أمحد بن يوسف السلمي

وصححه احلاكم من هذا الطريق ومن مجيع الطرق اليت أخرجها واليت . مخستهم عن عبدالرزاق
 .سيأيت خترجيها، ووافقه الذهيب

مكارم »الدنيا يف  وابن أيب، (   ح 69ص) «الرب والصلة»يف  احلسني املروزيوأخرجه 
يف الرب والصلة، باب  «حساناإل»كما يف  «صحيحه»وابن حبان يف  ،(64 ح  9ص) «األخالق

 .به ،عن معمرعن عبداهلل بن املبارك،  ( 44ح  45 / )صلة الرحم وقطعها 
 .عن حممد بن املثىن، عن املغرية بن سلمة(  77ح 64 / ) «مسنده»وأخرجه البزار يف 

عن ( 56 ح 5  ص) «مساوئ األخالق»، ويف ( 5 ) «كارم األخالقم»واخلرائطي يف 
 .بن إسحاق الوزان، عن سهل بن بكارا أمحد

 .كالمها عن وهيب بن خالد، عن معمر، به
، وهو خالف على (أيب الرداد)مكان ( رداد الليثي)عن : ويف بعض الطرق إىل معمر قال: أقول

 .-إن شاء اهلل-معمر تأيت اإلشارة إليه الحقًا 
 .شعيب بن أيب محزة -2

، (64 /4)، واحلاكم -(475)ومن طريقه الضياء املقدسي -(  54 ح    / )أخرجه أمحد 
 .عن بشر بن شعيب بن أيب محزة(  974ح 5  /5) «ميانإلشعب ا»والبيهقي يف 

= 
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عن  -السابقاملوضع -، واحلاكم (7  ح  9 / ) «مسنده»واهليثم بن كليب الشاشي يف 

 .اهليثم، حدثنا أبو اليمان عبدالكرمي بن
 . كالمها عن شعيب بن أيب محزة، به

وقد ذكر املزي يف . «أن أبا الرداد الليثي أخربه»: مكان «أن الليثي أخربه»: وعند الشاشي
عن شعيب،  ،أن علي بن حممد بن عيسى اجلكاين رواه عن أيب اليمان( 4  /9) «األشرافحتفة »

 .  مالك الليثيعن الزهري، عن أيب سلمة، عن أيب
  .إىل هذا االختالف، لكنه نسبه إىل أيب اليمان(  5 /4) «العلل»وأشار الدارقطين يف 

 . وسواء كان االختالف من أيب اليمان أو من ممن دونه فهو وهم مل يتابع عليه: أقول
وهي ، وميكن أن جيمع بينهما بأن يكون أليب الرداد كنية أخرى (أبو الرداد الليثي: )فالصواب

رداد » :ديين أنه قالملعن علي بن ا( 6 / ) «الكىن»، فقد نقل الدواليب يف (أبو مالك الليثي)
 :وينظر .(44 / ) «العلل»وكذلك نقل عبداهلل بن أمحد عن أبيه كما يف  .«الليثي كنيته أبو مالك

 .(56/ )املقتىن 
 .حممد بن أيب عتيق -3

، والطرباين يف ( 6ح 6 ص)صلة الرحم  باب فضل «األدب املفرد»أخرجه البخاري يف 
حدثين أخي : أويس، قالأيب عن إمساعيل بن ( 64 /4)، واحلاكم (4565ح 9 /6) «وسطاأل»

مل يروه عن ابن أيب عتيق »: وقال الطرباين .به ،أبوبكر، عن سليمان بن بالل، عن حممد بن أيب عتيق
 .«إال سليمان بن بالل، تفرد به أبوبكر بن أيب أويس

 .عبيداهلل بن أيب زياد -4
: ن أيب منيع الرصايف، قالحدثنا حجاج ب(    ) «الرب والصلة»أخرجه احلسني املروزي يف 
 .به حدثنا جدي عبيداهلل بن أيب زياد،

 .معاوية بن حيىي الصديف -5
حدثنا أمحد بن منصور ( ب/ 5 )رقم احلديث  «مكارم األخالق»أخرجه اخلرائطي يف 

 .به ،هلل بن صاحل، ثنا اهلقل بن زياد، عن الصديفالرمادي، ثنا عبدا
، والعسكري يف (  6/ ) «اجلرح والتعديل»ابن أيب حامت يف : وأشار إىل هذه املتابعة

 (. 96/ ) «يفات احملدثنيتصح»
= 
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 (.الزهري، عن أيب سلمة، عن عبدالرمحن بن عوف: )الوجه الثاين

 :وقد رواه هكذا عن الزهري

 .سفيان بن عيينة - 
 4  /6)يف الرب وصلة الرحم  قالوا يف األدب، باب ما «مصنفه»خرجه ابن أيب شيبة يف أ
 يف االستئذان، باب ثواب صلة «شرح السنة»، والبغوي يف (574 )وعنه أبو داود -( 94 6 ح

 .مسدد: وقرن أبو داود معه -(  4 ح   /  )الرحم وإمث من قطعها 
عن ابن أيب ( 764 ح 54 /5)جاء يف قطيعة الرحم  وأخرجه الترمذي يف الرب والصلة، باب ما

 .عمر، وسعيد بن عبدالرمحن املخزومي
 .-(64 -69 /4)طريقه احلاكم ومن -( 56ح 6 / ) «مسنده»واحلميدي يف 
 (.545 ح 5  / )وأخرجه أمحد 

عن إسحاق بن ( 4 ح 66ص) «مسند عبدالرمحن بن عوف»وأخرجه القاضي الربيت يف 
 .اعيلإمس

 .حدثنا علي بن اجلعد وغريه(  6 ) «قمكارم األخال»الدنيا يف  وابن أيب
 .عن أمحد بن عبدة(  77)والبزار 

 .عن زهري( 5 4ح 46 / ) «مسنده»وأبو يعلى يف 
( 59 ) «مساوئ األخالق»، ويف (ب/ 5 )رقم احلديث  «مكارم األخالق»واخلرائطي يف 

 .نصور الرمادي، عن سريج بن النعمانعن أمحد بن م
 .عن علي بن حرب( 55 ) «مساوئ األخالق»يضًا يف وأ

 .من طريق احلسن بن حممد الزعفراين «سننه»والبيهقي يف 
اشتكى أبو الرداد، فعاده : عن أيب سلمة قال: مجيعهم عن سفيان بن عيينة، به، وعند بعضهم

إين : رمحنخريهم وأوصلهم ما علمت أبا حممد، فقال عبدال: عبدالرمحن بن عوف فقال أبو الرداد
 .وذكر احلديث: يقول مسعت رسول اهلل 

بأن أبا سلمة مل يسمع من  ( 5 / ) «خمتصر أيب داود»وتعقبه املنذري يف . وصححه الترمذي
 .أبيه

= 
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 .يونس بن يزيد -2

عن أمحد ( 54 ) «مساوئ األخالق»، ويف ( 5 ) «مكارم األخالق»أخرجه اخلرائطي يف 
 . بن صاحل، حدثنا الليث، حدثين يونس، بهن منصور الرمادي، حدثنا عبداهللب

 .سفيان بن حسني -3
 .حدثنا سليمان بن كثري: عن مسلم بن إبراهيم، قال( 9 )أخرجه الربيت 
عن عمر بن (  5 ) «مساوئ األخالق»، ويف (56 ) «القخمكارم األ»واخلرائطي يف 

 .، ثنا عمر بن علي املقدميشبة
 .هارونمن طريق يزيد بن ( 64 /4)واحلاكم 

( إبراهيم بن عبدالرمحن بن عوف)عن : ثالثتهم عن سفيان بن حسني، به، إال أن املقدمي قال
وقد »: إىل هذا فقال( 69 / )وهو وهم مل يتابعه عليه أحد، وقد أشار البزار ( أيب سلمة)مكان 

. هروى هذا احلديث سفيان بن حسني، عن الزهري، عن إبراهيم بن عبدالرمحن بن عوف، عن أبي
 .ها.«والصواب مارواه ابن عيينة، عن الزهري، عن أيب سلمة
 .وقد ذكروا مجيعًا قصة عيادة عبدالرمحن أليب الرداد

 .سليمان بن كثري -4
 .أخربنا سليمان بن كثري به، وذكر القصة: حدثنا حممد بن كثري، قال( 5 )أخرجه الربيت 
 :النظر يف اخلالف

 :هم -يعين بأثبات الواسطة-لوجه األول تبني مما سبق أن الذين رووه على ا
 . الصنعاين معمر بن راشد - 

وقد تقدمت ترمجته . ومعدود يف الطبقة األوىل من أصحابه. وهو من أثبت أصحاب الزهري
 (.عدهاوما ب 494/ )و( 77 / )شرح العلل البن رجب : وينظر أيضًا( 6  ص)

 . شعيب بن أيب محزة - 
رأيت كتب شعيب، »: من الطبقة األوىل من أصحاب الزهري، ومن أثبت الناس فيه، قال أمحد

كان كاتب الزهري، وهو ثقة متفق »: وقال اخلليلي. ورفع من ذكره «فرأيت كتبًا مضبوطة مقيدة
 .«عليه حافظ، أثىن عليه األئمة

 .«من أثبت الناس يف الزهري: ثقة عابد قال ابن معني»: «التقريب» ويف
= 
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املواضع -، شرح العلل البن رجب (949 )، هتذيب الكمال (74 / )اإلرشاد للخليلي : ينظر
 (.974 )، التقريب (69 /4)، هتذيب التهذيب -السابقة
 . حممد بن أيب عتيق - 

. حديثه عن الزهري مقرونًا «صحيحه»ووثقه ابن حبان وخرج له البخاري يف روى عنه مجاعة 
وهو »: وقال أيضًا «...ابن أيب ذئب وابن أيب عتيق مقاربان يف الرواية عن الزهري»: وقال الذهلي

 .«حسن احلديث عن الزهري، كثري الرواية، مقارب احلديث
 .أنه صدوق حسن احلديث: واحلاصل

، التقريب (4794)، الكاشف ( 9 6)، هتذيب الكمال (54 /9)ن ثقات ابن حبا: ينظر
(5649.) 

 . عبيداهلل بن أيب زياد الرصايف -4
شعيب بن أيب محزة وعقيل بن خالد وعبيداهلل »: وقال الدارقطين «الثقات»ذكره ابن حبان يف 

هو من رصافة الشام، ال أعلم له راويًا غري ابن »: ال الذهليوق .«بن أيب زياد الرصايف من الثقات
. «ابنه احلجاج، أخرج إيل جزءاً من أحاديث الزهري فوجدهتا صحاحًا، فهذا جمهول مقارب احلديث

لزم الزهري، فسمع علمه وكتبه، فسمعها منه ابنه يوسف بن عبيداهلل، ومسعها منه »: وقال ابن سعد
 .«صحيح الكتاب، غري أن نسخته ليست مبشهورة»: وقال اخلليلي. «ابن ابنه احلجاج بن يوسف

 والذي يظهر أنه ثقة، كما قال الدارقطين، إذ مل يتكلم فيه أحد، .«صدوق»: «التقريب»ويف 
إنه جمهول؛ فألنه مل يعرف له إال راوٍ واحد، : وشهد الذهلي واخلليلي بصحة كتابه؛ وأما قول الذهلي

على أن ابن . إنه مقارب احلديث، وشهادته ألحاديثه بالصحة: حلال بدليل قولهوال يريد بذلك جهالة ا
 .«روى عنه يزيد»: «التاريخ الكبري»وقال البخاري يف . سعد ذكر له راوياً آخر؛ وهو ابنه يوسف

 .واهلل أعلم
، ( 4 /6)، التاريخ الكبري (7  /9)طبقات ابن سعد، يف ترمجة احلجاج بن أيب منيع : ينظر

، (55 6)ميزان االعتدال ( 4 5 )، هتذيب الكمال (66 / )، اإلرشاد (5  /6)رح والتعديل اجل
 (. 7 4)التقريب 
 .، أبو روح الشامي الدمشقيمعاوية بن حيىي الصديف -6

: جرضعفه أكثر األئمة، وفرق بعضهم بني حديثه بالشام وحديثه بالري، ولذلك قال ابن ح
وهو ال يعين أن حديثه بالشام يف رتبة . «ضعيف، وما حدث بالشام أحسن مما حدث بالري»

= 
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وقد حكم احلافظ على حديثه بالضعف يف . احلسن، بل هو ضعيف لكنه أحسن من حديثه بالري

ولذا صنفه ابن رجب يف الطبقة الرابعة من . وهذا هو الظاهر «فتح الباري»و «التلخيص احلبري»
زهري، وهم الذين رووا عن الزهري من غري مالزمة وال طول صحبة، ومع ذلك تكلم أصحاب ال

 .واهلل أعلم. فيهم
، اجلرح والتعديل (5  /9)، التاريخ الكبري له (   ص)الضعفاء الصغري للبخاري : ينظر

، شرح العلل البن ( 454)، ميزان االعتدال (5654)هتذيب الكمال (  / )، اجملروحني ( 4 /4)
، (6/649 )، فتح الباري ( 599)، التقريب (79 /6 )، هتذيب التهذيب (77 / ) رجب

 (.56 /4)التلخيص احلبري 

 :فهم -يعين حبذف الواسطة- وأما الذين رووه على الوجه الثاين
 . سفيان بن عيينة - 

طبقة األوىل من أصحاب ومن أثبت أصحاب الزهري وهو معدود يف ال. ثقة ثبت حافظ إمام
، شرح ( 66 )، الكاشف (4/464)، سري أعالم النبالء (  4 )هتذيب الكمال : ينظر. الزهري

، التقريب (64 /4)، هتذيب التهذيب (وما بعدها 497/ )و( 77 / )علل الترمذي البن رجب 
( 46 .) 

 . يونس بن يزيد األيلي - 
الزهري املالزمني له، فقد صحبه ثنيت عشرة سنة، وقيل أربع عشرة سنة، ولذا من أصحاب 

صنف يف الطبقة األوىل من أصحابه، ورمبا وهم يف بعض حديثه لكن ذلك مغمور يف سعة روايته، 
 .«سيئ احلفظ: ليس حبجة، وشذ وكيع فقال: ثقة حجة، شذ ابن سعد يف قوله»: ولذا قال الذهيب

 .ثقة: فاحلاصل أنه. «تج به أرباب الصحاح أصاًل وتبعًاقد اح»: وقال أيضًا
، شرح (79 /5)، سري أعالم النبالء (  77)ميزان االعتدال ( 44 9)هتذيب الكمال : ينظر

 (.7 97)، التقريب (76 /  )، هتذيب التهذيب -املواضع السابقة-علل الترمذي 
 . سفيان بن حسني الواسطي - 

تكلم اإلمام أمحد وابن معني والنسائي وابن حبان وابن عدي وغريهم يف حديثه عن الزهري 
خاصة، ولذا صنفه ابن رجب يف الطبقة الثالثة من أصحاب الزهري وهم الذين الزموه وصحبوه 

 .ورووا عنه ولكن تكلم يف حفظهم
= 
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 .«ثقة يف غري الزهري باتفاقهم»: وقال ابن حجر

، (77 / )، شرح العلل البن رجب (4   )، ميزان االعتدال (47 /7)بغداد  تاريخ: ينظر
 (.9 4 )، التقريب (4/75)هتذيب التهذيب 

 . سليمان بن كثري العبدي -4
 .«ليس به بأس إال يف الزهري، فإنه خيطئ عليه»: قال النسائي

 .الذهلي وابن حبان واجلوزجاين: وممن أعل روايته عن الزهري أيضًا
 .«ال بأس به يف غري الزهري»: ويف التقريب

، سري (969)، الكامل البن عدي (4  /4)، اجلرح والتعديل (9  / )الضعفاء للعقيلي : ينظر
 (. 56 )، التقريب (47 /4)، هتذيب التهذيب (74 /9)أعالم النبالء 

الوجهني يتبني رجحان الوجه األول الذي رواه ودراسة أحوال رواة  وبعد النظر يف هذا اخلالف
معمر ومن تابعه بإثبات الواسطة بني أيب سلمة وأبيه عبدالرمحن بن عوف؛ ألن رواة الوجه الثاين 

سوى ابن عيينة ويونس بن يزيد، ومها وإن  -بعد التمحيص-الذين رووه بدون واسطة مل يتبق منهم 
معمر بن راشد وشعيب بن أيب محزة ومها : يف الوجه األولكانا من األثبات يف الزهري فقد قابلهما 

 .أيضاً من األثبات يف الزهري، وتابعهما على رواية هذا الوجه حممد بن أيب عتيق وعبيداهلل بن أيب زياد
: فقال( 56 /4) «العلل»وقد صوبه الدارقطين يف . وهبذا يظهر رجحان هذا الوجه 

 «التهذيب»وصوبه أيضًا احلافظ ابن حجر يف . «تابعه والصواب حديث حممد بن أيب عتيق ومن»
 .واهلل أعلم (.4  / )يف ترمجة رداد الليثي 

 :خالف آخـر
وقع خالف يف إسناد احلديث يف تعني الواسطة أو من وقعت له القصة مع عبدالرمحن بن عوف 

 ؟(رداد)أو هو ( أبو الرداد)هل هو 
ريه من أصحاب الزهري، إال ما ذكره الدارقطين والواقع أن هذا اخلالف وقع على معمر دون غ

اشتكى »: من أن حامد بن حيىي البلخي رواه عن سفيان بن عيينة فقال( 54 /4) «العلل»يف 
وهو هبذا قد خالف مجيع الرواة عن سفيان والذين يزيدون على اثين عشر راويًا، ولذلك  .«الرداد

 .«لردادأبو ا: والصواب ،فيه َمِهَوَو»: قال الدارقطين
= 
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أما اخلالف األكرب فقد وقع على معمر؛ حيث رواه عنه ثالثة من أصحابه وبعضهم وقع عليه 

 :خالف أيضًا وإليك بيان ذلك
 :فقد رواه عن معمر كٌل من

 :واختلف عليه. عبدالرزاق بن مهام الصنعاين - 
 :وممن رواه هكذا(. عن أيب الرداد: )فرواه بعضهم عنه فقال

وهو ( 74 / ) «املسند»وهذا بناًء على ما يف الطبعة امليمنية لـ. ن حنبلاإلمام أمحد ب -أ
، (96 /4)البن حجر  «أطراف املسند»، ويف (79 /4)البن كثري  «جامع املسانيد»كذلك يف 

اليت أحلت عليها أثناء وهي -، وأما طبعة مؤسسة الرسالة (4 6/5 )له  «إحتاف املهرة» ويف
أو  .شيئاً عن وجود اختالفات بني النسخ «املسند»ومل يذكر حمققوا ( يثيرداد الل: )ففيها -التخريج

 .يشريوا إىل هذا االختالف
. واإلمام أمحد علم من األعالم ال حيتاج إىل ترمجة، وقد مسع من عبدالرزاق قبل اختالطه: أقول

 (.95 ص)الكواكب النريات : ينظر
 (.   ) «التقريب»ثقة حافظ كما يف . أمحد بن منصور الرمادي -ب
وقد ( 6  ) «التقريب»حافظ ثقة كما يف . (محدان)أمحد بن يوسف السلمي املعروف بـ -ج

 (. 99 ح  4  /4)صحيح مسلم : ينظر .زاقرخرج له مسلم عن عبدال
وروايته عن عبدالرزاق مل أقف عليها، وإمنا ذكرها الدارقطين يف . احلسن بن علي اخلالل -د

وقد خرج له مسلم عن (  5  ) «التقريب»وهو ثقة حافظ كما يف (.  5 /4) «لالعل»
 (.94 ح 4  -9  / )ينظر صحيح مسلم  .عبدالرزاق

 :وممن رواه هكذا (عن رداد: )ورواه بعضهم عنه فقال-
كان من »: وثقه ابن معني، وقال ابن حبان. ن املتوكل العسقالين، ابن أيب السريحممد ب -أ
 .«كان كثري الوهم، وكان البأس به»: وقال مسلمة بن قاسم. «احلفاظ

 .«كثري الغلط»: وقال ابن عدي وابن وضاح. «لني احلديث»: وقال أبو حامت
وقال يف . ووصفه باحلافظ العامل الصادق .«كان من أوعية احلديث»: «السري»قال الذهيب يف 

بينما  .«صدوق»: «املغين»ويف  .«وله أحاديث تستنكر»: مث قال «حافظ رحال»: «امليزان»
  .«الديوان»ويف  «من تكلم فيه وهو موثق»وثقه يف 

= 
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 .«صدوق عارف، له أوهام كثرية»: وقال ابن حجر

أنه صدوق، فقد وثقه ابن معني وابن حبان، وإمنا نزلت درجته عن الثقة بسبب : ذي يظهروال
 .واهلل أعلم. األوهام اليت أشار إليها عدد من األئمة

، سري (6694)، هتذيب الكمال (7/44)، الثقات البن حبان (66 /4)اجلرح والتعديل : ينظر
، املغين يف الضعفاء ( 76 )ديوان الضعفاء  ،(6  4)، ميزان االعتدال ( 5 /  )أعالم النبالء 

، (95 /7)، هتذيب التهذيب (   6)، الكاشف (4  )، من تكلم فيه وهو موثق (4 67)
 (. 5 5)التقريب 
 .وراوي كتبه عنه إسحاق بن إبراهيم الدََّبري صاحب عبدالرزاق -ب

مل يكن من : صدوق، ما رأيت فيه خالفًا، إمنا قيل: سألت الدارقطين عنه، فقال»: قال احلاكم
 .«أي واهلل: ويدخل يف الصحيح؟ قال: قلت. رجال هذا الشأن
 .«وأكثر عنه الطرباين ،هوغرُي «صحيحه»وقد احتج به أبو عوانة يف »: قال الذهيب

وكان العقيلي يصحح روايته  .كان ال بأس به «الصلة»وقال مسلمة يف »: وقال ابن حجر
 . ها.«وأدخله يف الصحيح الذي ألفه

 .«كان صدوقًا»: وابن العماد احلنبلي «العرب»وقال الذهيب يف 
ما كان الرجل صاحب حديث، وإمنا أمسعه أبوه واعتىن به، مسع »: «امليزان»وقال الذهيب يف 
عن عبدالرزاق أحاديث منكرة، ، وهو ابن سبع سنني أو حنوها، لكن روى من عبدالرزاق تصانيفه

 .«فوقع التردد فيها، هل هي منه فانفرد هبا، أو هي معروفة مما تفرد به عبدالرزاق؟
قد وجدت فيما ُرِوي عن الطرباين عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن »: وقال ابن الصالح

فإن  -دالرزاقعب يعين على اختالط-عبدالرزاق أحاديث استنكرهتا جدًا، فأحلت أمرها على ذلك 
 .«مساع الدبري منه متأخر جدًا

إن الكالم إمنا هو يف األحاديث اليت عنده يف غري التصانيف، فهي اليت فيها »: لكن قال ابن حجر
أما ما وقع يف التصانيف فال يلحق الدبري فيه . املناكري؛ وذلك ألجل مساعه منه يف حالة االختالط

 .«تبعة، إال أنه صحف أو حرف
 .«الرجل قد مسع كتبًا فأداها كما مسعها»: «السري»ذهيب يف وقال ال

أنه صدوق، وروايته عن عبدالرزاق بعد اختالطه، إال أنه ال أثر لالختالط فيما : وحاصل القول
 .واهلل أعلم. رواه عنه من تصانيفه

= 
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، علوم (447/ )، اللباب (99 )، الكامل البن عدي ( 5)سؤاالت احلاكم للدارقطين : ينظر

، املغين يف (  9)، ميزان االعتدال (5 4/  )، سري أعالم النبالء (75 ص)حلديث البن الصالح ا
، شذرات (96 ص)، الكواكب النريات (674 )، لسان امليزان (46/ )، العرب (7 6)الضعفاء 
 (.76 / )الذهب 
وفيهم وهبذا يظهر رجحان الوجه األول؛ ألن رواته أكثر وأتقن، وكلهم ثقات حفاظ، : أقول

من ُعِلَم أنه روى عن عبدالرزاق قبل اختالطه، خبالف رواة الوجه الثاين فإهنما يف درجة الصدوق، 
 .واهلل أعلم. وثبت أن الدبري ممن روى عنه بعد اختالطه

 .عبداهلل بن املبارك -2
 :واختلف عليه

 .«عن أيب الرداد»: فقال فرواه عنه احلسني بن احلسن املروزي -أ
 .«التقريب»وكذلك قال ابن حجر يف . صدوق: واحلسني قال عنه أبو حامت

، سري (47 / )، هتذيب التهذيب (76 /4)، ثقات ابن حبان (47/ )اجلرح والتعديل : ينظر
 (. 64 )، الكاشف (6   )، التقريب (76 /  )أعالم النبالء 

 .«عن رداد»: اورواه ابن مجيل وحبان عنه فقالو -ب
: وقال مرة. «ال بأس به»: قال عنه ابن معني. أما ابن مجيل فهو أمحد بن مجيل املروزي -

كنت أمسع منه وأنا : مسع من ابن املبارك وهو غالم، قال»: -يف رواية ابن اجلنيد-وقال . «ثقة»
 .«أرفع رأسي أنظر إىل العصافري

  .«الثقات»عبداهلل بن أمحد بن حنبل، وذكره ابن حبان يف : ًاووثقه أيض
 .«صدوق، ومل يكن بالضابط»: وقال يعقوب بن شيبة. «صدوق»: وقال أبو حامت
أنه ثقة، كما قال ابن معني وعبداهلل بن أمحد وابن حبان فهو قول األكثر، مث إن : والذي يظهر

قواعد : ينظر يف هذه املسألة. صدوق أو ال بأس به: بأنه األئمة املتقدمني قد يطلقون على الراوي الثقة
 (. 6 -45 ص)يف علوم احلديث للتهانوي مع حاشية احملقق 

، ثقات ابن (44/ )، اجلرح والتعديل (7  )سؤاالت ابن اجلنيد البن معني : وتنظر ترمجته يف
، تعجيل املنفعة (496)، لسان امليزان (4/95)، تاريخ بغداد ( 7)، ثقات ابن شاهني (  /4)حبان 

( 4.) 
= 



 313 الميسر في شرح المصابيح

                                 
 «صحيحيهما»خرج له الشيخان يف . فهو حبان بن موسى بن سوَّار املروزي: وأما حبان -

 .«ثقة»: وقال الذهيب وابن حجر
، (466)، اجلمع بني رجال الصحيحني البن القيسراين ( 64/ )التعديل والتجريح : ينظر

 (.699 )، التقريب (474)، الكاشف ( 69 )ذيب الكمال هت
 .واهلل أعلم. وهبذا يظهر رجحان الوجه الثاين فرواته أكثر وأوثق

 .وهيب بن خالد بن عجالن الباهلي البصري -3
 .«ردادالعن أيب »: ومل ُيختَلف عليه فقد رواه عن معمر فقال

 :النظر يف اخلالف على معمر
اثنان من أصحابه  «عن أيب الرداد»عن معمر على الوجه األول يعين  حتصل مما سبق أنه رواه

 .، ووهيب بن خالد-الراجح عنهيف -عبدالرزاق : مها
 .-يف الراجح عنه-عبداهلل بن املبارك : ورواه على الوجه الثاين

 :أما رواة الوجه األول فهما
قال ابن . ومن أثبت أصحاب معمر. وهو أحد احلفاظ األثبات عبدالرزاق بن مهام الصنعاين - 
 .«إذ اختلف أصحاب معمر فاحلديث لعبدالرزاق: مسعت أمحد بن حنبل يقول»: عْسكر

أنه عمي يف آخر عمره فكان يلقن فيتلقن، : إال أنه اختلط يف آخر عمره، فقد ذكر اإلمام أمحد
أن ما كان يف كتبه فهو : وذكر أمحد يف رواية أخرى. فسماع من مسع منه بعدما عمي ال شيء

 ها.صحيح، وما ليس يف كتبه فكان يلقن فيتلقن
 .«فأما بعدها فكان قد تغري. وضابط ذلك من مسع منه قبل املئتني»: قال ابن حجر

. إال أن تغريه هذا ال يؤثر على ما دونه يف مصنفاته. أنه ثقة حافظ، وقد تغري بأخرة: واحلاصل
 .أعلم واهلل

، سري (6647)، ميزان االعتدال (6 4 )، هتذيب الكمال (   /6)الكامل البن عدي : ينظر
، الرواة الثقات املتكلم فيهم مبا ال يوجب (6  )، من تكلم فيه وهو موثق ( 7/65)أعالم النبالء 

، هدي (94 /5)، هتذيب التهذيب (646، 699، 5 6/ )، شرح علل الترمذي ( 6)ردهم 
 (.4 )، الكواكب النريات (4654)، التقريب (446ص)الساري 

= 
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: سألت أيب عنه فقال»: قال عبداهلل بن أمحد. البصري وهيب بن خالد بن عجالن الباهلي - 

ن بخٍ من أصحاب احلديث ليس به بأس، وكان حيىي بن سعيد خيتار إمساعيل بن علية، وكان عبدالرمح
 .ها.«خيتار وهيبًا

ما أنقى حديثه، ال تكاد جتده حيدث عن الضعفاء، وهو الرابع من حفاظ »: وقال أبو حامت
وكان . إنه مل يكن بعد شعبة أعلم بالرجال منه، ذهب بصره قبل أن ميوت: البصرة، وهو ثقة، ويقال

 .ى كالم أيب حامتانته. «إنه خيلف محاد بن سلمة يف كثرة حديثه عن املدنيني وغريهم: يقال
 .«ذهب بصره وتغري»: ويف موضع آخر. «تغري وهيب بن خالد، ووهيب ثقة»: وقال أبو داود
 .أنه كان قد سجن فذهب بصره: وذكر ابن سعد

والذي يظهر أن هذا التغري كان يسريًا فلم يؤثر على حديثه، فقد شهد له األئمة بالضبط 
: «التقريب»كره أبو داود، ولذلك قال ابن حجر يف واإلتقان، ومل يذكروه باالختالط سوى ما ذ

 .واهلل أعلم. «ثقة ثبت، لكنه تغري قلياًل بأخرة»
 -456 ، 964)، سؤاالت أيب عبيد اآلجري أليب داود (55  )العلل لإلمام أمحد : ينظر

، هتذيب التهذيب (56  )، مشاهري علماء األمصار (4 /7)، اجلرح والتعديل (حتقيق البستوي
 (.9449)، التقريب (47 /  )

 :وأما راوي الوجه الثاين
: «التقريب»قال ابن حجر يف . أحد األئمة األعالم وحفاظ اإلسالم. فهو عبداهلل بن املبارك

 .«ثقة ثبت فقيه عامل جواد جماهد، مجعت فيه خصال اخلري»
إذا اختلف أصحاب »: -يف رواية إبراهيم احلريب-د قال أمحد وهو من أثبت أصحاب معمر؛ فق
هذا خيالف ما تقدم عن أمحد من تقدمي عبدالرزاق : أقول. «معمر يف شيء، فالقول قول ابن املبارك

 .على أصحاب معمر
يا أبا زكريا، من كان : كنت عند حيىي بن معني فجاءه رجل، فقال»: وقال إبراهيم بن موسى

كان ابن : فقال -وكان متكئًا فاستوى جالسًا-عبدالرزاق، أو عبداهلل بن املبارك؟ : أثبت يف معمر
 .«!تضم عبدالرزاق إىل عبداهلل: مث قال. املبارك خريًا من عبدالرزاق، ومن أهل قريته

= 
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، سري ( 6 /6 )، تاريخ بغداد (97 /6)، اجلرح والتعديل ( 5 ص)تقدمة املعرفة : ينظر

، (4  /6)، هتذيب التهذيب (5 6/ )و(  6 / )شرح علل الترمذي  ،(94 /4)أعالم النبالء 
 (.696 )التقريب 

فالذي يظهر رجحان الوجه األول، إْذ رواه عن معمر اثنان من أصحابه من احلفاظ وبعـد 
ومما يقوي رواية الوجه األول أن سائر . األثبات، يف مقابل انفراد ابن املبارك برواية الوجه الثاين

 .هري تابعوا معمرًا على رواية هذا الوجهأصحاب الز
إحتاف »ونقله عنه ابن حجر يف ( 69 /4) «ستدركملا»احلاكم يف : وممن صوبه من أهل العلم

يف ترمجة رداد الليثي  «هتذيب التهذيب»وصوبه أيضًا ابن حجر يف  (.  6/5 ) «املهرة
( /  4.) 

إن هذا خالف ال أثر له يف احلكم : قالبأنه ميكن أن ي: وأختم الكالم يف هذا اخلالف بالقول
هتذيب »على احلديث، ألنه اختالف يعود إىل شخص واحد، ولذلك حني ترجم له املزي يف 

وكذلك فعل أكثر . «أبو الرداد وهو األشهر: رداد الليثي، وقال بعضهم»: قال( 766 ) «الكمال
 . -وستأيت ترمجته عند دراسة اإلسناد-من ترجم له 

حيث ترجم أليب  «الثقات»ألئمة من جعلهما شخصني كما فعل ابن حبان يف على أن من ا
 .الرداد يف قسم الصحابة، مث ترجم لرداد يف ثقات التابعني

وعلى كلٍّ فهو خالف مشهور، تكلم فيه مجاعة من األئمة ولذا عرضت له، وبينت وجه 
 .واهلل أعلم. فيه -الذي ظهر يل-الصواب 

 :ريق معمردراسة إسناد احلديث من ط
ثقة ثبت فاضل، إال أن يف روايته عن األعمش وثابت وهشام بن . الصنعاين معمر بن راشد - 

 (.6  ص)تقدمت ترمجة . وكذا ما حدث به بالبصرة. عروة وعاصم بن أيب النجود شيئًا
فقيه حافظ متفق على جاللته .  بن عبداهلل بن شهابحممد بن مسلم بن عبيداهلل :الزهري -2

 (.   ص)تقدمت ترمجته . وإتقانه، وكان يرسل
امسه عبداهلل، وجزم به ابن : قيل. املدين بن عوف القرشي الزهري أبو سلمة بن عبدالرمحن -3

امسه إمساعيل، : وقيل ،«هو األصح عند أهل النسب»: سعد والزبري بن بكار، وقال ابن عبدالرب
 .تويف سنة أربع وتسعني. امسه كنيته: وقيل

= 
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 .همروى عن حسان بن ثابت، وابن عباس، وابن عمر رضي اهلل عنهم وغري

وعنه حممد بن مسلم بن شهاب الزهري، وحيىي بن أيب كثري، وحممد بن عمرو بن علقمة 
 .وغريهم

 .«كان ثقة فقيهًا كثري احلديث»: قال ابن سعد
 . «ثقة إمام»: وقال أبو زرعة
 .«تابعي ثقة»: وقال العجلي
 .«اتفقوا على جاللته وإماماته وعظم قدره وارتفاع منـزلته»: وقال النووي

 .«ثقة مكثر»: «التقريب» ويف
لكنه مل يسمع من أبيه، كما قال اإلمام أمحد وعلي بن املديين وابن معني وأبو حامت : أقول

 .والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبو داود وابن عبدالرب، وذكر أمحد أن أباه مات وهو صغري
اخلطاب وعثمان وأيب وُذكر يف ترمجته أيضاً أنه مل يسمع من بعض الصحابة؛ كأيب بكر وعمر بن 

موسى األشعري وطلحة بن عبيداهلل وعبادة بن الصامت وعمرو بن العاص وزيد بن ثابت وأيب 
 .واهلل أعلم. الدرداء وعمرو بن أمية وأم حبيبة

، (76 ص)، املراسيل البن أيب حامت ( 6/7)، اجلرح والتعديل ( 5  )ترتيب ثقات العجلي 
، هتذيب (4 4/ )، التعديل والتجريح ( /6)ت ابن حبان ، ثقا(6 4)مشاهري علماء األمصار 

، تذكرة احلفاظ (49 /4)، سري أعالم النبالء (9467)، هتذيب الكمال (  6/ )األمساء واللغات 
، طبقات ( 4 4)، التقريب (9  /  )، هتذيب التهذيب (   ص)، جامع التحصيل ( 5/ )

 (.66)احلفاظ 
من بين ليث، . رداد الليثي: ، ويقال-كما تقدم-هذا هو الصواب فيه . أبو الرَّدَّاد الليثي -4

 .وكان يسكن املدينة
 .روى عن عبدالرمحن بن عوف

 .وعنه أبو سلمة بن عبدالرمحن بن عوف
( رداد الليثي) ثقات التابعني باسم مث ذكره يف .يف قسم الصحابة «الثقات»ذكره ابن حبان يف 
 .وكأنه يرى أهنما اثنان

 .«الصحابة الذين روي عنهم األخبارخ يتار»وذكره أيضًا يف كتابه 
= 
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قال أبو »: يف القسم األول من حرف الراء من الكىن وقال «اإلصابة»وذكره ابن حجر يف 

 .«أمحد احلاكم وابن حبان له صحبة
 . «تىنقملا»وكذلك قال الذهيب يف  .«له صحبة»: وقال ابن عبدالرب
 .«أدرك النيب »: وقال ابن األثري

 .الواقدي، وابن منده، وأبو نعيم: وممن ذكره يف الصحابة
ورداد الليثي، وقال ابن عيينة »: قال ،يف التابعني «املنفردات والوحدان»وذكره مسلم يف 

 . «أبو الرداد الليثي: وغريه عن الزهري
 .«وثق»: «الكاشف» وقال الذهيب يف

لعل اعتماد من أثبت صحبته على هذا احلديث، إذ ليس له غريه، إال أنه غري ظاهر الداللة، : أقول
 .واهلل أعلم .«مقبول»: «التقريب»ولعل ابن حجر مل تثبت له صحبته ولذا قال يف 

اجلرح  ،(6 / )، الكىن للدواليب (75ص)، املنفردات والوحدان (44 / )العلل لإلمام أمحد 
، (  6 )تاريخ الصحابة له (  4 /4)و( 464/ )، ثقات ابن حبان (6 6/ )والتعديل 

، أسد الغابة (  / )، تكملة اإلكمال (569 /4)، االستيعاب ( 96، 449/ )تصحيفات احملدثني 
، (5  / )، املقتىن يف سرد الكىن ( 99 )، ميزان االعتدال (766 )، هتذيب الكمال ( 644)
 (.  7 )، التقريب (7475)، اإلصابة (4  / )، هتذيب التهذيب (659 )الكاشف ، (56/ )و

 :احلكم على احلديث
يعين حيث يتابع وإال . «مقبول»: أبو الرداد الليثي، قال فيه ابن حجر: احلديث هبذ اإلسناد فيه

 . فلني احلديث
 .وقد تابعه عبداهلل بن قارظ، عن عبدالرمحن بن عوف

 .عن يزيد بن هارون( 549 ، 567 ح 9  ، 74 / ) أخرجه اإلمام أمحد
طريقه ومن -( 9 4)، وأبو يعلى (66 ) «مكارم األخالق»، وابن أيب الدنيا يف (4 )والربيت 

، ( 6 )، واهليثم بن كليب (54 ) «مساوئ األخالق»، واخلرائطي يف -(479)الضياء املقدسي 
مجيعهم من طرق متعددة عن يزيد ( 474)، والضياء املقدسي (69 /4) «املستدرك»واحلاكم يف 

بن هارون أخربنا هشام الدستوائي، عن حيىي بن أيب كثري، عن إبراهيم بن عبداهلل بن قارظ، أن أباه 
رحم، إن النيب  َكْتَلَصَو: حدثه أنه دخل على عبدالرمحن بن عوف وهو مريض، فقال له عبدالرمحن

 .لذهيبوصححه احلاكم ووافقه ا. وذكر احلديث: قال 
= 
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 .( )احلديث «...والبهائم واهلوام، فبها يتعاطفون، وهبا يترامحون
أي اسم اشتق من رمحة  «من الرمحن ( )شجنة»: قوله ( )فتبني لنا من هذا احلديث معىن

                                 
فلم أقف له على ترمجة، إمنا ذكر املزي يف  هذا اإلسناد رجاله ثقات، إال عبداهلل بن قارظ: أقول

 . أنه يروي عن أبيه عبداهلل بن قارظ: ترمجة ابنه إبراهيم
بن قارظ، وأشري هنا إىل أن البخاري وابن أيب حامت وابن حبان ترمجوا لعبداهلل بن إبراهيم 

التاريخ : ينظر. «احلق أهنما واحد»: لكن قال ابن حجر. وترمجوا أيضاً إلبراهيم بن عبداهلل بن قارظ
( 4/9)، ثقات ابن حبان ( /6)و( 67 / )، اجلرح والتعديل (6/46)و(    / )الكبري 

 (.79 )، التقريب (9  / )يب ، هتذيب التهذ(74 )، هتذيب الكمال (  /6)و
إبراهيم بن عبداهلل بن قارظ، وكذلك قال أبو : أن امسه( 65 ) «الكاشف»وصوب الذهيب يف 

 .-(5 4/ )اإلحسان - «صحيحه»حامت يف 
: ؛ إذ من الرواة عنه كما يف ترمجته-االبن-فعلمنا هبذا أن الترمجتني لشخص واحد وهو إبراهيم 

 . ة بن عبدالرمحن وغريمهاحيىي بن أيب كثري وأبو سلم
،  46،  6 )صحيح مسلم : ينظر. وهو من رجال مسلم، وقد ورد عند مسلم باالمسني

 (.74 )، هتذيب الكمال مع حاشية احملقق (654 ، 74  
بعد -حيث قال ( 4  / ) «لتهذيبا»احلافظ ابن حجر يف : ومع هذا فقد صحح هذا اإلسناد

وللمنت متابع رواه أبو يعلى بسند صحيح من طريق عبداهلل بن »: -أن ذكر حديث أيب الرداد السابق
 .«من غري ذكر أيب الرداد فيه. قارظ، عن عبدالرمحن بن عوف

 .احلاكم والذهيب -كما سلف-وصححه أيضًا 
 .واهلل أعلم. وبكل حال فهو يصلح متابعًا حلديث أيب الرداد، وبه يكون حسنًا لغريه

 «املسند»، وصححه الشيخ أمحد شاكر يف خترجيه لـ-تقدم كما-وقد صححه احلاكم والذهيب 
 .وكلهم صححوه من غري نظر إىل متابعة عبداهلل بن قارظ( 4  / )

  .والعلم عند اهلل تعاىل(. 6 6) «حيحةالصالسلسلة »وصححه أيضًا الشيخ األلباين كما يف 
 .متفق عليه من حديث أيب هريرة واللفظ ملسلم(   )

، ويف (5666ح 99  ص)األدب، باب جعل اهلل الرمحة يف مئة جزء  أخرجه البخاري يف
 (.5457ح 55  ص)الرقاق، باب الرجاء مع اخلوف 

 (. 96 ح 64  /4)ومسلم يف التوبة، باب يف سعة رمحة اهلل تعاىل، وأهنا سبقت غضبه 
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 . ( )رمحن، أو أثر من آثار رمحته مشتبكة هبا، فالقاطع منها قاطع من رمحة اهللال

                                 
 .«أن معىن»(: ب)و( س)يف (   )
 .خطًأ «سبحانه»(: أ)كتب مكاهنا يف  «شجنة»(   )
، مرقاة (  /7)، إرشاد الساري (  6/4 )، فتح الباري (64 /  )الكواكب الدراري : ينظر  ( )

 (.4/564)املفاتيح 
( 6 / )بيان تلبيس اجلهمية . «يعين هلا تعلق تقرب من الرمحن»: وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

تور حممد السمهري دفع إيهام التشبيه للدك: وينظر. عبدالرمحن اليحىي. رسالة دكتوراه حتقيق د
 (.44 - 4 ص)
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 . ( )«امللَّ ُتِسفُّهم ( )فكأمنا»: يف حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه ومنه قوله  -46
، وَأْسَفْفُته غريي ( )إذا أصبت منه غري َمْلُتوت: ، وَأْسَفْفُته(بالكسر)َسِفْفُت الدواءََ : يقال

 .(4)أيضًا
 (9)وقال. ، ُيدفن فيها اخلبزة مث يهال عليها(5)األزهري (6)قاله. التُّربة امُلْحَماة: واملّل

                                 
 «املصابيح»واملثبت من بقية النسخ، وهو املوافق لنص احلديث كما يف . «كأمنا»: يف األصل(   )

 .مصادر التخريجو
يارسول اهلل، إن يل قرابة أصلهم : أن رجالً قال: ولفظه( 6 4 ح  6 / ) «املصابيح»احلديث يف (   )

لئن كنت كما قلت »: ، وأحسن إليهم ويسيئون إيل، وأحلم عنهم وجيهلون علي، فقالويقطعوين
 .«، وال يزال معك من اهلل ظهري عليهم ما دمت على ذلكفكأمنا ُتِسفُّهم امللَّ

 :خترجيه
 (. 664 ح  74 /4)رجه مسلم يف الرب والصلة، باب صلة الرحم وحترمي قطيعتها أخ

 (. 94  /4)مادة سفف  «الصحاح»بنصه مع اختالف يسري يف (   )
املصباح املنري مادة لتت : ينظر. أو حنوهء أي مل يضف إليه ما «غري ملتوت»: ومعىن قوله

( /647.) 
 (.7 5/6)، املفهم (77/ )اجملموع املغيث مادة سفف : ينظر(  4)
وهو الصواب، ألن ما قبل هذه اللفظة من قول ( ب)و( س)واملثبت من . «قال»(: أ)يف األصل و(  6)

 .األزهري
 (.   ص)األزهري تقدمت ترمجته (  5)

ف منه يف كتاب الالم، يف أبواب املضاع «هتذيب اللغة»يف ( ّلامل: )وقد تكلم عن هذه اللفظة
 «الغريبني»واملؤلف نقل عنه بواسطة  .، لكين مل أقف على النص الذي نسبه له املؤلف(66 /6 )

 .كما سيأيت
 «غريب احلديث»، وابن اجلوزي يف (  /4) «إكمال املعلم»القاضي عياض يف : وذكر حنوه

 (. 9 / ) مادة ملل
 .«قتيـيبوال»: فجاءت. دون حرف الواو( س)من  «قال»سقطت (  9)
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 .( )«اجلمر: املّل»: ( )القتيـيب
والتربة امُلْحماة والرماد الذي فيه قوة من النار أشبُه باالْسِتَفاف؛ فإن اجلمر وما كان : قلت

 .اْسَتفَّ احلجر: ، وال يقال( )اْسَتفَّ الرمل: يقال. الْسِتفافمثله يف اجِلْرم ال يستعمل فيه ا
إياهم حرام عليهم،  (4)أهنم إذا مل يشكروك، فإن إعطاءك: وقال أصحاب الغريب يف معناه

 .(6)ونار يف بطوهنم

                                 
واألول »: قال النووي. الُقَتيـيب: الُقَتيب ويقال له: ، يقال لههو عبداهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري(   )

 «لف احلديثتأويل خمت»و «غريب احلديث»له  .«هو الفصيح املشهور اجلاري على القواعد
 . (ه95 )سنة  تويف. وغريها «أدب الكاتب»و «عيون األخبار»و «املعارف»و

، هتذيب األمساء (   ص)، املؤتلف واملختلف البن القيسراين (96 /6 )تاريخ بغداد : ينظر
 (.75 /  )، سري أعالم النبالء ( 4/ )، وفيات األعيان (666/ )واللغات 

فوجدته ( 56 / ) «غريب احلديث»لف فإين قد راجعت كتابه وأما الكالم الذي عزاه له املؤ
على فراشه، وإمنا أصله يتمّلل، من امَلّلة، يريدون كأنه على َمّلة، وهي  لفالن يتملم: قوهلم»: يقول

 .«بز يف الرماد أو يف اجلمرموضع اخل
 .  وسيأيت يف اهلامش اآليت أن اخلطايب قال كقوله هذا

مادة ملل  «الغريبني»نقله بواسطة  «املّل»األزهري والقتيـيب يف تعريف ما ذكره املؤلف عن (   )
(5/ 999.) 

مث ساق هذا احلديث  «الرماد، واجلمر: أصل امللَّة»(: 9/ ) «غريب احلديث»وقال اخلطايب يف 
( 54 / ) «مجهرة اللغة»ابن دريد يف : وممن فسره باجلمر .«أي تطعمهم اجلمر»: وفسره بقوله

 (.744/ )و
 «إكمال املعلم»، و(499/ ) «مشارق األنوار»القاضي عياض يف : وأشار إىل هذا القول

 (.44 / )مادة سفف  «الفائق»، والزخمشري يف (  /4)
 .«الرجل»(: أ)يف (   )
 .«عطاك»(: ب)و( س)يف (  4)
 .-املوضع السابق- «يبنيالغر»ما نسبه ألصحاب الغريب بنصه يف (  6)
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إحسانك إليهم إذا كانوا يقابلونه باإلساءة يعود : واألشبه به واألمثل فيه أن يقال: قلت
 .( )إساءهتم إياك أطعمتهم النار ( )حىت كأنك يف إحسانك إليهم مع وبااًل عليهم

                                 
 (.س)ليست يف  «مع»(   )
ل يف قلوهبم نـزأن إحسانك مع إساءهتم لك، يت: معىن ذلك»(: 7 5/6) «املفهم»قال القرطيب يف (   )

احملرقة ملا جيدون من أمل اخلزي والفضيحة والعار الناشئ يف قلب من قابل اإلحسان منـزلة النار 
 .«باإلساءة

املنهاج للنووي : وينظر(.   /4) «إكمال املعلم»وبنحو قول القرطيب، قال عياض يف 
 (.4/556)، مرقاة املفاتيح ( 6 -66 /5 )
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 :ومن الحسان

الدعاء إال اليرد »: قال رسول اهلل : رضي اهلل عنه قال ( )حديث ثوبان -45
 .( )احلديث «...القدر

                                 
فأعتقه، فصحبه والزمه إىل أن مات، مث انتقل إىل الرملة  اشتراه النيب  ثوبان هو موىل رسول اهلل (   )

 . (464)، التقريب (757)اإلصابة : ينظر. مث محص، وهبا تويف سنة أربع ومخسني
 .كذا ورد احلديث مقلوبًا يف مجيع النسخ، وهو سهٌو من املؤلف رمحه اهلل(   )

، إال الدعاُء اليرد القدَر»(:   4 ح  6 / ) «املصابيح»وصواب احلديث ومتامه كما يف 
 .«ُبهيف العمر إال الرب، وإن الرجل لُيْحَرم الرزق بالذنب يصي واليزيد

 :خترجيه
أخرجه ابن ماجه ووكيع وابن أيب شيبة وأمحد وهناد والروياين والطحاوي وابن حبان والطرباين 
واحلاكم والقضاعي والبيهقي والبغوي من طريق سفيان الثوري، عن عبداهلل بن عيسى، عن عبداهلل بن 

 .حلاكم والبغويواللفظ هبذا السياق ألمحد والطرباين وا. أيب اجلعد، عن ثوبان مرفوعًا
 :هذا إمجااًل وأما تفصياًل فأقول

ابن ماجه يف املقدمة، باب يف : طريقهومن -( 469ح   9/ ) «الزهد»أخرجه وكيع يف 
، وابن أيب شيبة يف (  46ح 4   / )، ويف الفنت، باب العقوبات (76ح 6 / )القدر 

، واإلمام أمحد (7464 ح    /5)الدعاء يرد القدر : يف الدعاء، باب من قال «املصنف»
، وابن (667 ح  47/ ) «الزهد»يف  ، وهناد(4 4  ح    /9 )و( 45   ح 9/54 )

عن سفيان الثوري، به، (  49ح  6 / )ائق، باب األدعية يف الرق «اإلحسان»يف كما  حبان
 .بلفظه مع تقدمي وتأخري، وليس عند ابن أيب شيبة اجلزء الثالث من احلديث

، والطرباين يف (657 ح 4/97) «مشكل اآلثار»ة، والطحاوي يف وأخرجه ابن أيب شيب
يف االستئذان، باب بر الوالدين  «شرح السنة»، والبغوي يف ( 44 ح 66 / ) «املعجم الكبري»
به، وليس عند ابن أيب شيبة ، من طريق أيب نعيم الفضل بن دكني، عن سفيان( 4 4 ح 5/  )

 .والباقون بلفظه. «القدر»بدل  «القضاء»: ه األخري، وعند الطحاويؤجز
 .عن عبدالرزاق(   4  ح 9/76 )وأخرجه أمحد 
 .من طريق أيب أمحد الزبريي(  54ح 6 4/ ) «مسنده»والروياين يف 
 .من طريق قبيصة وأيب حذيفة(  47/ )يف الدعاء  «املستدرك»واحلاكم يف 

= 
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 .يدبن يزسم امن طريق ق(    6 ح 64 /9) «شعب اإلميان»يف  والبيهقي

 .والبغوي من طريق حممد بن يوسف
 .وصححه احلاكم ووافقه الذهيب. ستتهم عن سفيان، به، بلفظه، وعند البيهقي تقدمي وتأخري

من طريق خالد بن يزيد العمري، عن (   4ح 6 / ) «الشهاب مسند»وأخرجه القضاعي يف 
 .«القدر»مكان  «القضاء»: دون جزئه األخري وقال ،به ،سفيان

 .«إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه»: هم جزأه األخري وهو قولهوروى بعض
 «السنن الكربى»طريقه النسائي يف ومن -( 45ح 7 ص) «الزهد»أخرجه ابن املبارك يف 

عن  -( 66 ح 6  / ) «الشهاب مسند»، والقضاعي يف (   / ) «حتفة األشراف»كما يف 
 .به، يانفس

 .به ،من طريق األشجعي، عن سفيان ( 4 ح    ص) «معجمه»وأبو يعلى يف 

 :«الزهد»دراسة إسناد وكيع يف 
تقدمت ترمجته . ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة. بن مسروق الثوريسفيان بن سعيد  - 

 (.45 ص)
وفاته سنة ثالثني . ، أبو حممد الكويفيلى األنصاريبن عبدالرمحن بن أيب لعبداهلل بن عيسى  -2
 .ومئة

 .روى عن عبداهلل بن أيب اجلعد، وسعيد بن جبري، وحممد بن مسلم بن شهاب الزهري وغريهم
 .ريهموعنه سفيان الثوري، وشعبة بن احلجاج، وإمساعيل بن أيب خالد وغ

 .احتج به الشيخان
 .«كان يتشيع»: وعن ابن معني. «ثقة»: وقال اإلمام أمحد وابن معني والعجلي

 . «هو أوثق ولد أيب ليلى»: وقال ابن خراش واحلاكم
 .«ثقة ثبت»: وقال النسائي

 .«هو أجل من عمه حممد بن عبدالرمحن بن أيب ليلى»: وقال «الثقات»وذكره ابن حبان يف 
 .يينة وغريه حنوًا من ذلك، وكذلك قال املزي يف افتتاح ترمجتهونقل ابن ع

 .«كان رجل صدق، وكان يعلم العجم حمتسبًا»: وأثىن عليه شريك، وقال يف رواية
 .«صاحل»: وقال أبو حامت

 .«هو عندي منكر»: وقال احلسن بن الرباء عن علي بن املديين
= 
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 .«فيه تشيع»: وابن حجر وزاد. كتبه كما قال الذهيب يف غري واحد من. ثقة: خالصة حاله

إن صح أنه قاله يف -والذي اختاره احلافظان هو قول مجهور األئمة، وأما قول ابن املديين 
أن ابن عبداهلادي تعقب ما : «التهذيب»فلم يتابع عليه، وقد ذكر ابن حجر يف  -صاحب الترمجة

عن أيب [ عمريعن حيىي بن ]روي عن عكرمة نقل عن ابن املديين بأنه قاله يف عبداهلل بن عيسى الذي ي
 .ها.ليلى فذكره ومل يذكر فيه شيئًايب أوأما ابن  «من خبب امرأة»: هريرة حديث

حديث أيب هريرة هذا أخرجه مجاعة من األئمة، وقد وقع التصريح عند بعضهم بأنه : أقول
، وابن (4  7) «ن الكربىالسن»عبداهلل بن عيسى بن عبدالرمحن بن أيب ليلى كما عند النسائي يف 

 .وعليه فال يتجه ما قاله ابن عبداهلادي (!6656، 654) «اإلحسان»كما يف  «صحيحه»حبان يف 
 .واهلل أعلم. وعلى كلٍّ فإن قول اجلماعة يف توثيقه مقدم على ما نقل عن ابن املديين

التعديل ، اجلرح و(69 )، سؤاالت أيب داود ألمحد (656)تاريخ الدارمي عن ابن معني 
، هتذيب الكمال (4  )، سؤاالت السجزي للحاكم (  /9)، ثقات ابن حبان (5  /6)
، من تكلم فيه ( 7  )، املغين يف الضعفاء (766 )، الكاشف (4666)، ميزان االعتدال ( 49 )

 (.5 4)، هدي الساري (  6 )، التقريب (64 /6)، هتذيب التهذيب ( 7 )وهو موثق 
من . رافع األشجعي الغطفاين، أخو سامل بن أيب اجلعد: واسم أيب اجلعد جلعدعبداهلل بن أيب ا -3
 الرابعة

 .، وُجَعيل األشجعيروى عن ثوبان موىل رسول اهلل 
وعنه عبداهلل بن عيسى بن عبدالرمحن بن أيب ليلى، وابن ابن أخيه رافع بن سلمة بن زياد بن أيب 

 .عن رافع بن سلمة، عن أبيه، عنه: قيلو. اجلعد
 .«الثقات»ذكره ابن حبان يف 
 .«جمهول احلال»: وقال ابن القطان
وقال يف . «وثق ففيه جهالة دوعبداهلل هذا وإن كان ق»: «امليزان»وقال الذهيب يف 

 .«وثق»: «الكاشف»
 .«مقبول»: وقال ابن حجر
، ميزان ( 6  )، هتذيب الكمال (6 ، 6/64)، ثقات ابن حبان ( 6/5)التاريخ الكبري 

 (.66  )، التقريب (47 /6)، هتذيب التهذيب (554 )، الكاشف (66 4)االعتدال 

 :احلكم على احلديث
= 
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. احلديث هبذا السند ضعيف من أجل عبداهلل بن أيب اجلعد مل أقف له على متابع يصلح لالعتبار

هالة ابن جب «امليزان»مع أنه صرح يف  -كما تقدم-وقد صححه ابن حبان واحلاكم ووافقه الذهيب 
فقد أورد جزأه األخري (    / ) «الترغيب والترهيب»، وصححه أيضاً املنذري كما يف !أيب اجلعد
 .«رواه النسائي بإسناد صحيح»: مث قال

سألت شيخنا أبا الفضل : قال البوصريي( 6 / ) «مصباح الزجاجة»وحسنه العراقي كما يف 
 .«هذا حديث حسن»: ديث فقالالعراقي عن هذا احل

لعل بعضهم صححه أو حسنه بالنظر إىل شواهده، مع أن بعضهم صرح بصحة إسناده، مث : أقول
أما اجلزء األول والثاين فيشهد له حديث سلمان رضي اهلل عنه . إين مل أقف على شاهد جلزئه األخري

أخرجه الترمذي يف القدر، باب ما  «واليزيد يف العمر إال الرب اليرد القضاء إال الدعاء»: مرفوعًا
، (646 ح  5/66) «مسنده»، والبزار يف (46  ح    /5)جاء، اليرد القدر إال الدعاء 

( 6 ) «الدعاء» ، ويف(4  5) «الكبري»، والطرباين يف (654 ) «مشكل اآلثار»والطحاوي يف 
 .عن سعيد بن يعقوب الطالقاين( 59 /  ) «هتذيب الكمال»واملزي يف 

 .والترمذي أيضًا عن حممد بن محيد الرازي
 .من طريق إمساعيل بن قريش(   4) «الشهاب مسند»والشهاب القضاعي يف 

ثالثتهم عن حيىي بن الضريس، عن أيب مودود، عن سليمان التيمي، عن أيب عثمان النهدي، عن 
 .«حسن غريب»: وقال الترمذي. سلمان به
وهو  -كما قال الترمذي عقب خترجيه للحديث- أبو مودود وامسه فضة: هذا اإلسناد فيه: أقول

 .«فيه لني»: وقال ابن حجر. ضعفه أبو حامت. بصري، قدم الري فسكنها مدة ونزل خراسان
، هتذيب (4965)، هتذيب الكمال ( 599)، ميزان االعتدال ( 9/7)اجلرح والتعديل : ينظر
 (.6 64)، التقريب (56 /4)التهذيب 

 .واهلل أعلم. وهبذا الشاهد يتقوى اجلزء األول والثاين من احلديث إىل احلسن لغريه
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 .هو أن يهون عليه األمر املقدور، حىت يصري كأنه قد ُرّد: معىن رد القدر: قلت
 .( )يف العمر على معىن الربكة فيه وحتمل الزيادة

 ( )العمر: ومن العمر. األمر الذي كان ُيَقدَّر لوال دعاؤه: وحيتمل أن يكون املراد من الَقَدر
من أسباب ذلك، ومها مقدران أيضًا،  ( )الذي كان يقصر لوال ِبّره، فيكون الدعاء والرب سببني
سعادة والشقاوة، وال شك أهنما مقدران كما أن األعمال حسنها وسيئها سببان من أسباب ال

 .(4)أيضًا

                                 
 «شرح السنة»ذكر معىن ما تقدم أبو حامت ابن حبان عقب خترجيه للحديث، ونقله عنه البغوي يف (   )

 .عقب خترجيه للحديث أيضًا
 (.س)يف  ليست «العمر»(   )
 .«سببان»(: ب)و( س)يف (   )
 (.45 /5)، حتفة األحوذي ( 4/55)، مرقاة املفاتيح ( 4/4)مشكل اآلثار للطحاوي : ينظر(  4)

ويرى بعض أهل العلم أن هذا . وهذا يعين أن رد القدر والزيادة يف العمر على احلقيقة: أقول
وهو ما رجحه شيخ . نسبة إىل علم اهلل فال تغيري فيهالتغيري إمنا هو بالنسبة إىل علم املالئكة، وأما بال

 (. 4 /4 )، و( 47-4/444 )و( 646، 9 4/6)جمموع الفتاوى : ينظر. اإلسالم ابن تيمية
من أحب أن يبسط له يف رزقه وينسأ له يف »: وقد تناول املؤلف هذه املسألة عند شرحه حلديث

 .وراجع ما علقته هناك(  4)ورقمه  «ليصل رمحهفأثره 
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الوالد أوسط أبواب »: ومنه حديث أيب الدرداء رضي اهلل عنه عن النيب  -49
 .( )«اجلنة

                                 
الوالد أوسط أبواب اجلنة، فإن شئت فحافظ »: ولفظه( 4 4 ح 66 / ) «املصابيح»احلديث يف (   )

 .«على الباب أو ضيع

 :خترجيه
وغريهم من  أخرجه الترمذي وابن ماجه وأبو داود الطيالسي واحلميدي وابن أيب شيبة وأمحد

 .حديث عطاء بن السائب، عن أيب عبدالرمحن السلمي، عن أيب الدرداء، مرفوعًا
وعند بعضهم  ،والباقون بنحوه ،عند أيب داود الطيالسي «املصابيح»واللفظ الذي ساقه يف 

 .زيادة
(  76 ح 67 /5)أخرجه الترمذي يف الرب والصلة، باب ما جاء من الفضل يف رضا الوالدين 

 .أيب عمر عن ابن
 .عن حممد بن الصباح(  55 ح 64  / )وابن ماجه يف األدب، باب بر الوالدين 

يف  «املستدرك»طريقه احلاكم يف ومن -( 76 ح 74 / ) «مسنده»واحلميدي يف 
 .-( 6 /4)لة الربوالص

 (. 966 ح 6 46/6)واإلمام أمحد 
 .يبانمن طريق أمحد بن ش( 9449ح  4 /5) «شعب اإلميان»والبيهقي يف 

مخستهم عن سفيان بن عيينة، حدثنا عطاء بن السائب، به، ولفظ التحديث عند احلميدي، ويف 
 .أوله عند الترمذي واحلميدي واحلاكم والبيهقي قصة، وصححه الترمذي واحلاكم وأقره الذهيب

عن ( 647 ح 596/ )وأخرجه ابن ماجه يف الطالق، باب الرجل يأمره أبوه بطالق امرأته 
 .ن بشارحممد ب

 (.9 9  ح 5/47 )واإلمام أمحد 
 .كالمها عن حممد بن جعفر

يف  «شرح السنة»طريقه البغوي يف ومن -( 694 ح 6  / ) «مسنده»والطيالسي يف 
 .-(  4 ح 6 /  )االستئذان، باب بر الوالدين 

 .واحلاكم من طريق خالد بن احلارث
= 
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. ماجه وأمحد واحلاكم قصة يف أولهثالثتهم عن شعبة، عن عطاء بن السائب، به، وعند ابن 

 .وصححه احلاكم ووافقه الذهيب
 7  /6)يف األدب، باب ما ذكر يف بر الوالدين  «مصنفه»وأخرجه ابن أيب شيبة يف 

 .به ،عن حممد بن فضيل، عن عطاء(  7 6 ح
 .عن عبدالرزاق( 4 96 ،   96 ح 9 6، 46/664)وأمحد 

عن إبراهيم بن مرزوق، عن أيب حذيفة ( 46  ح 9 4/ ) «مشكل اآلثار»والطحاوي يف 
 .موسى بن مسعود

 .كالمها عن سفيان الثوري، حدثنا عطاء، به، ويف أوله قصة
 .عن حسني بن حممد، ثنا شريك، عن عطاء، به، ويف أوله القصة( 5 9  ح 5/69 )وأمحد 

 .عن أيب األحوص، عن عطاء، به، بالقصة( 749ح  44/ ) «الزهد»وهناد يف 
 يف الرب واإلحسان، باب حق الوالدين «اإلحسان»كما يف  «صحيحه»بان يف وابن ح

 .عن أيب يعلى، عن أيب خيثمة( 6 4ح 59 / )
كالمها عن إمساعيل بن علية، أنبأنا عطاء، به، . من طريق مسدد( 79 / )واحلاكم يف الطالق 

 .وصححه احلاكم ووافقه الذهيب. بالقصة
 من طريقني عن مسعر بن كدام، عن( 9449، 9444ح  4 /5) «الشعب»والبيهقي يف 
 .عطاء، به بالقصة
 .من طريق محاد بن زيد، عن عطاء، به بالقصة(   4 ) «شرح السنة»والبغوي يف 

 :دراسة إسناد الطيالسي
 (.4  ص)تقدمت ترمجته . ثقة حافظ متقن. شعبة بن احلجاج - 
مات سنة ست وثالثني  .أبو حممد، الكويف الثقفي: ، أبو السائب ويقالعطاء بن السائب -2
 .ومئة

 .روى عن إبراهيم النخعي، وسعيد بن جبري وغريمها
 .وعنه شعبة بن احلجاج، وجرير بن عبداحلميد وغريمها

طه فسماعه صحيح، ومن مسع بعد ذلك فسماعه ال ثقة، إال أنه اختلط، فمن مسع منه قبل اختال
 .شيء

= 
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حيىي بن سعيد القطان، واإلمام أمحد، وابن معني، والعجلي، : هذا ما قاله مجع من األئمة، منهم

 .والنسائي، وابن عدي وغريهم
شعبة، وسفيان الثوري، ومحاد بن زيد، وسفيان بن عيينة، : وذكروا ممن مسع منه قبل اختالطه

 .ستوائي، وأيوب، وزهري بن معاوية، وزائدة بن قدامةوهشام الد
واختلفوا يف محاد بن سلمة، فأكثر األئمة على أن مساعه كان قبل اختالطه، وبعضهم قال إنه مسع 

 .واهلل أعلم. منه يف الصحة واالختالط وكان ال مييز هذا عن هذا
، ميزان (4 7 )، هتذيب الكمال (  6 )، الكامل البن عدي (44  )ضعفاء العقيلي 

، (445ص )، هدي الساري ( 467)، التقريب ( 4 /9)، هتذيب التهذيب (6549)االعتدال 
 (.7 )الكواكب النريات 

الكويف القارئ، ألبيه ( بالتصغري) بن ُرَبيِّعة عبداهلل بن حبيب: أبو عبدالرمحن السلمي -3
 .مات بعد السبعني. صحبه

 .روى عن أيب الدرداء، وعثمان بن عفان، وعلي بن أيب طالب رضي اهلل عنهم وغريهم
 .وعنه عطاء بن السائب، وسعد بن ُعبيدة، وعلقمة بن مرثد وغريهم

 . «تابعي ثقة»: قال العجلي
 .«كثري احلديث»: وكذلك قال ابن سعد وزاد. «ثقة»: وقال النسائي

 .وخرج حديثه اجلماعة. «هو عند مجيعهم ثقة»: وقال ابن عبدالرب
 .«ثقة ثبت»: «التقريب»ويف 

، (55 )، املراسيل البن أيب حامت (75  ،  49)، ترتيب ثقات العجلي ( 6/9)التاريخ الكبري 
، هتذيب التهذيب (59 /4)أعالم النبالء  ، سري(    )، هتذيب الكمال (64 ص)جامع التحصيل 

 (. 9  )، التقريب ( 5 /6)

 :احلكم على احلديث
احلديث هبذا اإلسناد صحيح، وعطاء بن السائب وإن كان قد اختلط إال أن شعبة ممن روى عنه 
ه قبل اختالطه، وقد تابعه أيضاً على رواية احلديث عددٌ من األئمة، فيهم مجاعة رووا عنه قبل اختالط

 .سفيان الثوري، وابن عيينة، ومحاد بن زيد: منهم
 .واهلل أعلم. الترمذي وابن حبان واحلاكم والذهيب -كما تقدم-وقد صحح احلديث 
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. ضل مما سواهأي أفضل، باعتبار أن الشيء إذا كان بني اإلفراط والتفريط فإنه أف: أوسط
 .( )، أي خريهم وأفضلهم( )         : ومنه قوله تعاىل

                                 

( ب)من سقط ووردت اآلية تامة هكذا يف النسخ األخرى لكن ، «اآلية    »: يف األصل(   )
لف وهو الذي جعل ناسخ األصل ويظهر أن هذا السقط يف أصل نسخة املؤ     ( أ)و

 .«اآلية»: يقتصر على أول اآلية مث يقول
 .من سورة القلم( 4 )وهي اآلية 

 (.56 /6)، النهاية (  4/ )، اجملموع املغيث مادة وسط (  /  )شرح السنة للبغوي : ينظر(   )
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ال »: يقول مسعت رسول اهلل : ومنه حديث عبداهلل بن أيب أوىف رضي اهلل عنه -44
 .( )«تنـزل الرمحة على قوم فيهم قاطع رحم

                                 
 (.9 4 ح 69 / ) «املصابيح»احلديث يف (   )

 :خترجيه
، (4 /4) «التاريخ الكبري»، ويف ( 5ح   ص) «ملفرداألدب ا»أخرجه البخاري يف 

 4 /  )، باب ثواب صلة الرحم وإمث من قطعها تئذانسيف اال «شرح السنة»والبغوي يف 
 (.446 ح

مسعت عبداهلل بن أيب أوىف يقول عن النيب : عن عبيداهلل بن موسى، أخربنا سليمان أبو إدام، قال
 .واللفظ للبغوي. احلديث: قال 

تذكرة »، والذهيب يف (7 4 )، والبغوي (666 ح 447/ ) «الزهد»ه هناد يف وأخرج
يف ترمجة ابن أسلم  «سري أعالم النبالء»، ويف (  6/ )يف ترمجة حممد بن أسلم  «احلفاظ

 .عن حممد بن عبيد( 66 /  )
 يف ترمجة «الكامل»، وابن عدي يف (6  ح  9ص) «الرب والصلة»واحلسني املروزي يف 

 .عن أيب معاوية الضرير( 67 / )أيب إدام  ابن زيدسليمان 
 «تاريخ دمشق»، وابن عساكر يف (7  / )ترمجة أيب إدام  يف «الضعفاء»والعقيلي يف 

 .من طريق مروان بن معاوية( 55 /6 )
 .من طريق القاسم بن مالك -املوضع السابق-وابن عدي 
 .من طريق حفص بن غياث(   4/  )يف ترمجة أيب إدام  «هتذيب الكمال»واملزي يف 

وعند بعضهم فيه قصة، ومل يسق العقيلي لفظه وإمنا ساق قصة احلديث . مخستهم عن أيب إدام، به
 .-يريد أبا إدام-ال يتابع عليه وال يعرف إال به : مث قال

وفيه أبو إدام  ،رواه الطرباين»: وقال(  46  ح 45 /4) «ئداجممع الزو»وأورده اهليثمي يف 
 .«وهو كذاب اريباحمل

 .«الكبري»وعزاه للطرباين يف ( 59 / ) «كنـز العمال»وأورده املتقي اهلندي يف 

 :دراسة اإلسناد من طريق حممد بن عبيد
= 
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أربع ومئتني أبو عبداهلل الكويف األحدب، املتوىف سنة  بن أيب أمية الطَّناِفسي حممد بن ُعَبْيد - 
 .مخس: ثالث وقيل: وقيل

 .روى عن أيب إدام احملاريب، وإمساعيل بن أيب خالد، وسليمان األعمش وغريهم
 .وعنه هناد بن السري، وإسحاق بن راهويه، وأمحد بن حنبل وغريهم
 . «ثقة»: قال اإلمام أمحد وابن معني والعجلي والنسائي والدارقطين وغريهم

 .وخرج له الشيخان
 .أي حيفظ حديثه. «فظحيثقة »: «التقريب»ويف 

، الكاشف (   / )، تذكرة احلفاظ (6446)، هتذيب الكمال (6 /4)اجلرح والتعديل 
 (.4  5)، التقريب ( 7 /7)، هتذيب التهذيب (4 66)

 .من اخلامسة. ابن يزيد احملاريب الكويف: ويقال سليمان بن زيد: أبو إدام -2
 .روى عن عبداهلل بن أيب أوىف، والرباء بن عازب

 .وعنه حممد بن عبيد الطنافسي، وحممد بن فضيل، وأبو معاوية الضرير وغريهم
 .«ليس بثقة كذاب، ليس يسوى حديثه فلسًا»: قال ابن معني

 .«ليس بشيء»: وعنه
وقد قال أبو حامت يف : أقول. «ليس بقوي، وهو أحسن حاالً وأصلح من فائد»: وقال أبو حامت

ذاهب احلديث ال يكتب حديثه،  ،ال يشتغل به»(: 9/44) «اجلرح والتعديل»فائد كما يف 
 ولو أن، ىفوأحاديثه عن ابن أيب أوىف بواطيل ال تكاد ترى هلا أصاًل كأنه ال يشبه حديث ابن أيب أو

 .ها.«رجاًل حلف أن عامة حديثه كذب مل حينث
 .«ليس بثقة»: وقال النسائي

 .«ليس بالقوي عندهم»: وقال أبو أمحد احلاكم
 .«ال حيتج خبربه»: وقال ابن حبان
 . «مل أر له حديثًا منكرًا جدًا، وهو قليل احلديث»: وقال ابن عدي
 .«ضعيف»: -بعد خترجيه حلديثه-وقال البغوي 
بينما اقتصر يف كتابيه ( 66 /  ) يف ترمجة حممد بن أسلم «السري»لذهيب يف وقد ضعفه ا

  .«كذبه ابن معني»: على قوله «الديوان»و «املغين»
 .«ضعيف، رماه حيىي بن معني»: وقال ابن حجر

= 
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 .أراد بالقوم الذين يساعدونه على قطيعة الرحم، وال ينكرون عليه حيتمل أنه: قلت
 .( )، أي حيبس عنهم املطر لشؤم القاطع( )املطر: بالرمحة ( )وحيتمل أنه أراد

                                 
تبني مما سبق أن ابن معني وحده رماه بالكذب، وبقية األئمة على تضعيفه، بل : خالصة حاله
مل أر له »: وقال ابن عدي. نه أحسن حااًل وأصلح من فائد الذي ُيرمى بالكذبذكر أبو حامت أ

وابن حجر يف  «السري»وهبذا يترجح القول بتضعيفه، كما قال الذهيب يف . «حديثًا منكرًا جدًا
 .واهلل أعلم. «التقريب»

، (46) ، معرفة الرجال له، رواية ابن حمرز(4 7 ، 5   )التاريخ البن معني رواية الدوري 
، الضعفاء (69 )، الكىن ملسلم (4 /4)، التاريخ الكبري (5  )من كالمه يف الرجال، رواية الدقاق 

، (5  / )، اجملروحني (9  /4)، اجلرح والتعديل (  5)، الضعفاء للعقيلي (547)للنسائي 
، (4 6 )، هتذيب الكمال (  6 ، 477 )، الضعفاء البن اجلوزي (9 9)الكامل البن عدي 
ذيل ( 944 )، ديوان الضعفاء (454 )، امليزان (649 )املغين للذهيب (  6 )املقتىن يف سرد الكىن 

 (. 6 ص)، اخلالصة للخزرجي ( 65 )، التقريب (57 /4)، هتذيب التهذيب (699)الكاشف 

 :احلكم على احلديث
بع عليه، وال ال يتا»: وتقدم قول العقيلي. ضعيف من أجل أيب إدام سليمان بن زيد احملاريب

وهو هبذا قد تبع ابن معني يف . «فيه أبو إدام احملاريب وهو كذاب»: وقول اهليثمي. «يعرف إال به
 .قوله

 .واهلل تعاىل أعلم. -تقدمكما -بضعف أيب إدام هذا  «السري»وأعله الذهيب أيضًا يف 
 (.س)ليست يف  «أراد»(   )
يريد [ 66:الروم]            : كما يف قوله تعاىل(   )

 .املطر: برمحة اهلل
 .تبني مما تقدم أن احلديث ضعيف، وبعضهم ضعفه جدًا، فال ُيَتكلَّف يف تفسريه(   )
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ال يدخل اجلنة »: أنه قال رضي اهلل عنه عن النيب  ( )ومنه حديث جبري بن مطعم -47
 .( )احلديث «...منان

                                 
املؤلف حبديث جبري املشهور  مل أقف على هذا احلديث من رواية جبري بن مطعم، ولعله التبس على(   )

وقد . «ال يدخل اجلنة قاطع»: وغريمها بلفظ( 665 )ومسلم ( 6744)الذي أخرجه البخاري 
 .ذكر القاطع يف هذا احلديث كما سيأيت

ْدِمن وال ُمعاق،  ال يدخل اجلنة منان، وال»: ولفظه( 7 4 ح 64 / ) «املصابيح»احلديث يف (   )
 . «مخر

 :خترجيه
. صحابيه «املصابيح»تقدم أن احلديث ليس من رواية جبري بن مطعم، ومل يذكر البغوي يف 

هبذا اللفظ من حديث أيب سعيد اخلدري ( 4 4 ح 9 /  ) «شرح السنة»ولكنه أخرجه يف 
 :سأخرج حديث أيب سعيد فأقولولذا ف. رضي اهلل عنه

 .عن حممد بن جعفر( 74   ح 9/445 )أخرجه اإلمام أمحد 
 .من طريق بقية( 67 / ) «احللية»وأبو نعيم يف 
شعب »، ويف (44 /4)يف األشربة، باب التشديد على مدمن اخلمر  «سننه»والبيهقي يف 

من طريق وهب بن  -قدماملوضع املت- «شرح السنة»، والبغوي يف ( 667ح   /6) «اإلميان
 .ريرج

 .ثالثتهم عن شعبة
من طريق عبدالعزيز بن ( 64 / )، والبغوي، وأبو نعيم (     ح 6  /9 )وأخرجه أمحد 

 .مسلم القسملي
شعب »، والبيهقي يف (64 / )، وأبو نعيم ( 5  ح 64/ ) «مسنده»وأبو يعلى يف 

 .جرير بن عبداحلميد من طريق(  949ح  7 /5) «اإلميان
 .أبو نعيم من طريق مسعود بن سعد اجلعفيو

ولد »أربعتهم عن يزيد بن أيب زياد، عن جماهد، عن أيب سعيد، به، بلفظه وعند بعضهم زيادة 
 .«زناال

 «تفسري ابن كثري»، و(   /5)البن حجر  «أطراف املسند»كما يف -وأخرجه أمحد 
 .عن مروان بن شجاع، عن خصيف، عن جماهد، به -(75/ )

= 
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 .عن معاوية بن عمرو، حدثنا أبو إسحاق( 69   ح 94 /9 )أمحد  وأخرجه

من طريقني عن ( 76 ص) «تاريخ جرجان»، والسهمي يف ( / 94  ح 64 /4 )ويف 
 .مندل بن علي
من طريق (   7 ) «كشف األستار»، والبزار كما يف ( / 94  ح 66 /4 )وأمحد 

 .مار ابن زريقع
ال »: عن عطية بن سعد، عن أيب سعيد مرفوعًا بلفظ ثالثتهم عن األعمش، عن سعد الطائي،

 .«مدمن مخر، وال مؤمن بسحر، وال قاطع رحم، وال كاهن، وال منان: يدخل اجلنة صاحب مخس
وفيه »: وعزاه ألمحد والبزار مث قال( 69 4ح 5  /6) «جممع الزوائد»وأورده اهليثمي يف 

 .«ثقوسعد، وهو ضعيف وقد  بناعطية 

 :دراسة إسناد اإلمام أمحد من طريق شعبة
، وكان ربيب شعبة اهلذيل، موالهم، أبو عبداهلل البصري، املعروف بُغْنَدر حممد بن جعفر - 

 .وتسعني ومئة -أو أربع-ومن أثبت الناس فيه، مات سنة ثالث 
 .وسفيان الثوري، وابن عيينة وغريهم روى عن شعبة،

 .وعنه أمحد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وعلي بن املديين وغريهم
لزمت شعبة عشرين سنة، مل أكتب من أحد غريه شيئًا، وكنت إذ : مسعته يقول»: قال أمحد

 «.كتبت عنه عرضته عليه
 .«حكم بينهمإذا اختلف الناس يف حديث شعبة فكتاب غندر »: وقال ابن املبارك
كان من أصح الناس كتابًا، وأراد بعضهم أن خيطئه فلم يقدر، وكان يصوم »: وقال ابن معني

 .«منذ مخسني سنة يومًا ويومًا ال
 .«إال أن فيه غفلة ،ثقة صحيح الكتاب»: «التقريب»ويف 

 .وخرج له اجلماعة. «اتفق أرباب الصحاح على االحتجاج به»: وقال الذهيب
، هتذيب الكمال (66 / )، تاريخ بغداد (7/66)، ثقات ابن حبان (   /9)يل اجلرح والتعد

 (.6949)، التقريب (7/74)، سري أعالم النبالء (6  6)
 (.4  ص)تقدمت ترمجته . ثقة حافظ متقن. شعبة بن احلجاج -2
 .(ه5  )مات سنة  .القرشي اهلامشي، أبو عبداهلل الكويف  يزيد بن أيب زياد -3

 .روى عن جماهد بن جرب، وإبراهيم النخعي وغريمها
= 



 411 الميسر في شرح المصابيح

                                 
 .وعنه أبو عوانة، وخالد بن عبداهلل الواسطي وغريمها

 :ومن أقواهلم .مجهور األئمة على تضعيفه سيما بعدما كرب وتغري وصار ُيَلقَّن
 .«حديثه ليس بذاك»: ، ومرة«مل يكن باحلافظ»: قال أمحد

 .«ضعيف احلديث»: ، ومرة«ليس بالقوي»: ، ومرة«ال حيتج حبديثه»: وقال ابن معني
 .«ارم به»: وقال ابن املبارك
 .«لّين، يكتب حديثه وال حيتج به»: وقال أبو زرعة

 .«ليس بالقوي»: وقال أبو حامت والنسائي
 .«الشيعة الكبار كان من أئمة»: وقال ابن فضيل
 .«من شيعة أهل الكوفة، ومع ضعفه يكتب حديثه»: وقال ابن عدي
كان صدوقًا، إال أنه ملا كرب ساء حفظه وتغري، فكان يتلقن ما لقن، فوقع »:وقال ابن حبان

 .«...املناكري يف حديثه من تلقني غريه إياه وإجابته فيما ليس من حديثه لسوء حفظه
 .«ضعيف، كرب فتغري وصار يتلقن، وكان شيعيًا»: وقال احلافظ ابن حجر

، (54  )، الكامل البن عدي (77/ )، اجملروحني البن حبان (56 /7)اجلرح والتعديل 
، هتذيب التهذيب (66 5)، الكاشف ( 796)، ميزان االعتدال ( 577)هتذيب الكمال 

 (.  ت  667ص )، ملحق الكواكب النريات (9 99)، التقريب (49 /  )
. ، أبو احلجاج املخزومي، موالهم، املكي(بفتح اجليم وسكون املوحدة)جماهد بن َجْبر  -4

 .ومئة -أو اثنتني أو ثالث أو أربع-املتوىف سنة إحدى 
 .روى عن ابن عباس، وأيب هريرة، وابن عمر رضي اهلل عنهم وغريهم

 .ري، وأيوب السختياين وغريهموعنه يزيد بن أيب زياد، وخصيف اجلز
 .«كان فقيهًا عاملًا ثقة كثري احلديث»: قال ابن سعد

 .«كان فقيهًا عابدًا ورعًا متقنًا»: وقال ابن حبان
 .ثقة إمام يف التفسري ويف العلم: ويف التقريب

قد روى عن مجاعة من الصحابة، مسع من بعضهم وأرسل عن آخرين كما هو مبني يف : أقول
. رضي اهلل عنهأبو سعيد اخلدري : -«جامع التحصيل»كما يف -مجته وممن أرسل عنهم مصادر تر
 .واهلل أعلم

= 
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، جامع (7 6/4)، ثقات ابن حبان ( 5 )، املراسيل البن أيب حامت ( 64 )طبقات ابن سعد 

، هتذيب التهذيب (4/447)، سري أعالم النبالء ( 694)، هتذيب الكمال ( 9 ص)التحصيل 
 (. 544)تقريب ، ال(4 /6 )

 :احلكم على احلديث 
 :احلديث هبذا السند فيه علتان

وثقه . لكنه توبع، فقد تابعه ُخَصْيف وهو ابن عبدالرمحن اجَلَزري. ضعف يزيد بن أيب زياد - 
شديد »: وعن أمحد. انوضعفه اإلمام أمحد وحيىي القط. ابن معني وأبو زرعة والعجلي وابن سعد

: وقال النسائي. وتكلم يف سوء حفظه «صاحل خيلط»: وقال أبو حامت. «االضطراب يف املسند
 .«صاحل»: وعنه. «ليس بالقوي»

خلط بآخره »: «التقريب»زاد يف . «صدوق سيئ احلفظ»: «التقريب»و «الكاشف»ويف 
 .«ورمي باإلرجاء

 .«...بأس به وبرواياته إذا حدث عنه ثقة فال»: وأما ابن عدي فقال
 .«حديثه يرتقي إىل احلسن»: «السري»وقال الذهيب يف 

 .وبكل حال فهي متابعة معتربة تقوي رواية يزيد: أقول
، الضعفاء للعقيلي (49 / )، اجملروحني ( 46/ )اجلرح والتعديل : ينظر يف ترمجة خصيف

، (46 /5)أعالم النبالء  ، سري( 57 )، هتذيب الكمال (57/ )، الكامل البن عدي ( 46)
 (.4 9 )، التقريب (   / )، هتذيب التهذيب (47  )الكاشف 
 .-كما تقدم-االنقطاع بني جماهد وأيب سعيد  - 

وهو طريق عطية بن سعد عن أيب  -كما تقدم يف التخريج-وللحديث طريق آخر يقويه : أقول
 .سعيد

: بل قال الذهيب. مجهور األئمة على تضعيفه. عطية بن سعد هذا وهو الَعْويف: وهذ اإلسناد فيه
 .«جممع على ضعفه»

، هتذيب الكمال (6 6 )، الكامل البن عدي ( 7  )الضعفاء للعقيلي : ينظر يف ترمجته
، (66 /9)، هتذيب التهذيب ( 659)، ميزان االعتدال ( 44 )، ديوان الضعفاء (765 )

 (.5 45)التقريب 
= 
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 [ب/79 ]
 .يدخل مع الفائزين حممل هذا احلديث أنه ال

 .( )أو ال يدخل حىت يعاقب مبا اجترحه من اإلمث بكل واحد من األعمال الثالثة/

                                 
 .كما أن للحديث شواهد عدة عن عدٍد من الصحابة

وأمحد ، (467  ) «املصنف»منها حديث عبداهلل بن عمرو بن العاص عند عبدالرزاق يف 
، وابن خزمية (5 47، 6 47، 4 47) «سننه الكربى»، والنسائي يف ( 547،  544، 9 56)

، (44  ،  4  ) «اإلحسان»، وابن حبان كما يف (644،  64،  69) «التوحيد»يف 
من طرق عن منصور بن املعتمر، عن سامل بن أيب اجلعد، (. 9 /  ) «تاريخ بغداد»واخلطيب يف 

 .«وال ولد زنا»عن جابان، عن عبداهلل بن عمرو مرفوعًا هبذا اللفظ مع زيادة 
وقال . «الثقات»وذكره ابن حبان يف . شيخ: غري منسوب، قال أبو حامت( جابان: )وفيه
 .«مقبول»: وقال ابن حجر. «ال يدرى من هو؟»: الذهيب

، ثقات ابن حبان (645/ )، اجلرح والتعديل (69 / )التاريخ الكبري للبخاري : ينظر
، التقريب (  / )، هتذيب التهذيب (  4 )، ميزان االعتدال (454)، هتذيب الكمال (   /4)
(45  .) 

. ة احلسن مبجموع ما ذكرته من املتابعات وهذا الشاهدواحلاصل أن احلديث ال ينـزل عن درج
: بل إنه بالنظر إىل الشواهد األخرى الكثرية يرتقي إىل الصحيح لغريه، وللنظر يف الشواهد يراجع

، السلسلة الصحيحة (775 4،   7 4، 6 7 4، 767 4، 764 4، 764 4)كنـز العمال 
 (.454 ،  45 )فة له ، السلسلة الضعي(594، 596، 594،  59)لأللباين 

كقضية  «الصحيحني»وبعض أجزاء احلديث وردت يف أحاديث مستقلة مبفردها، بعضها يف 
ال »: لعقوق، حيث وردت يف حديث جبري بن مطعم الذي تقدمت اإلشارة إليه قريبًا وهو بلفظا

 .«يدخل اجلنة قاطع
 .واهلل أعلم. وال يسع اجملال للزيادة بأكثر مما تقدم

    : ال بد من تقييده باملشيئة لقوله تعاىل»(: 4/559) «مرقاة املفاتيح»القاري يف قال (   )
 .«أي بالشفاعة أو بغريها[ 44:النساء]    

= 
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 ومن باب الشفقة والرحمة

 :من الصحاح

 «...ِلي من هذه البناتُبمن »: يف حديث عائشة رضي اهلل عنها قوله  -66
 .( )احلديث
 . من البالء «ُبلي»

 .(4)وهو الصواب ( )«من هذه البنات بشيء ( )من ابتلي» :«كتاب مسلم»ويف 

                                 
ل توبة التائبني ويقيد أيضًا مبا إذا مات مصرًا عليها، أما من تاب توبة نصوحًا فإن اهلل يقب: أقول

               : كما قال سبحانه
 .[ 6:الزمر]   

إما حبسنات يفعلها تكافئ إما بتوبة، و: وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية أن الوعيد ينتفي عن املسلم
 (.547/  )جمموع الفتاوى : ينظر. سيئاته، وإما مبصائب يكفر اهلل هبا خطاياه، وإما بغري ذلك

: ومما حيسن أن ُيذكر هنا ما نقله شيخ اإلسالم عن عامة السلف يف موقفهم من نصوص الوعيد
. ويالت خترجها عن مقصود رسول اهلل أهنم ُيِقرُّوهنا وُيِمرُّوهنا كما جاءت، ويكرهون أن ُتَتَأول تأ

 (.9/594)ينظر جمموع الفتاوى 
جاءتين : رضي اهلل عنها أهنا قالتعن عائشة : ولفظه( 445 ح  5 / ) «املصابيح»احلديث يف (   )

امرأة معها ابنتان تسألين، فلم جتد عندي غري مترة واحدة، فأعطيتها، فقسمتها بني ابنتيها، مث خرجت، 
 .«فأحسن إليهن، ُكنَّ له ستراً من النار من يلي من هذه البنات شيئًا»: وحدثته فقال  فدخل النيب

 :خترجيه
 .متفق عليه

، ويف (6776ح 95  ص)أخرجه البخاري بلفظه يف األدب، باب رمحة الولد وتقبيله ومعانقته 
 (.4 4 ح  4 ص... )رةالزكاة، باب اتقوا النار ولو بشق مت

 (.7 5 ح 9 6 /4)ومسلم يف الرب والصلة واآلداب، باب فضل اإلحسان إىل البنات 
 .، وإضافتها يقتضيه سياق الكالم(ب)و (س)من ، واستدركتها (أ)ليست يف األصل و «من ابتلي»(   )
 .«يحنيالصح»أيضًا يف كتاب الزكاة، وتقدم التخريج من  «صحيح البخاري»بل هي يف (   )
 (.6  / ) «مشارق األنوار»وصوب هذه الرواية القاضي عياض يف (  4)
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 . «شيئًا»: ؛ ملكان قوله( )ويتخبط الناس يف الرواية اليت اختارها املؤلف
 .، وليس بشيء( )بالياء من الوالية «َيِلي» ( )وُرِوي

 .(4)ىل جنسهنوهذه إشارة إ «من هذه البنات بشيء َيمن ُبِل»: والصواب فيه

                                 
واملثبت يف مطبوعة  «من بلي من هذه البنات شيئًا»: الرواية كما يفيده كالم املؤلف هي(   )

أو أن ما يف  «املصابيح»باملثناة التحتية، فلعله اختالف يف نسخ  «يلي»كما تقدم  «املصابيح»
 .د من حمققي الكتاباملطبوعة اجتها

بعد أن نقل كالم املؤلف وذكر من أخرج -( 96  /6 ) «شرح املشكاة»وقال الطيـيب يف 
يف  «من بلي من هذه البنات شيئًا»: ومل نقف على ما يف املصابيح، وهو: قال -الرواية اليت صوهبا

 .ها.األصول
 .«ويروى»(: ب)و( س)يف (   )
  .(776 )رقم  «صحيحه»تية، وهي رواية البخاري يف األدب من بالياء املثناة التح «ِليَي»(   )

أن أكثر رواة الصحيح : -عند شرحه هلذه الرواية-(  6/44 ) «الفتح»وذكر ابن حجر يف 
 (. 5 /7)إرشاد الساري : وينظر. رووه بالتحتانية املفتوحة، وأن الكشميهين رواه باملوحدة املضمومة

  : اً نظراً إىل ما كان عليه الناس من كراهيتهم للنساء كما قال تعاىليعين إىل جنس النساء عموم(  4)
 [.67-64:النحل]اآليتان  ...       

 عاملوض- «د الساريإرشا»و «الفتح»: ينظر. أو املراد من اتصف منهن باحلاجة إىل ما يفعل به
 (.4 /5)، وحتفة األحوذي (5 5/5)، واملفهم -السابق



 2 4 الميسر في شرح المصابيح

: قال رسول اهلل : رضي اهلل عنه قال ( )ومنه حديث ِعَياض بن ِحَمار امُلَجاشعي - 6
 .( )احلديث «...ذو سلطان ُمْقِسط: أهل اجلنة ثالثة»

 .(4)       :قال اهلل تعاىل. ( )اجلائر: والقاسط. العادل: امُلْقِسط
 .، متعفف عن السؤالأي عفيف عما ال حيل «وعفيف متعفِّف»: وفيه

الفواحش، وبالثاين إىل  (9)ما يف نفسه من القوة املانعة عن (5)أشار باألول إىل (6)وحيتمل أنه
 .(4)إبراز ذلك بالفعل

                                 
ابن ِحَمار التميمي امُلَجاشعي، صحايب، سكن ( بكسر أوله وختفيف التحتانية وآخره معجمة)عياض (   )

، اإلصابة (66 4)أسد الغابة : ينظر. حديثه عند مسلم وغريه. البصرة، وعاش إىل حدود اخلمسني
 (.94 6)قريب ، الت( 4 5)

ذو سلطان ُمقسط متصدق : أهل اجلنة ثالثة»: ولفظه( 469 ح 55 / ) «املصابيح»احلديث يف (   )
: وأهل النار مخسة. ُمَوفَّق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قرىب ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال

اخلائن الذي ال َيْخَفى له طمع الضعيف الذي ال َزْبر له الذين هم فيكم تبع ال يبغون أهاًل وال مااًل، و
وذكر البخل  «وإن دقَّ إال خانه، ورجل ال يصبح وال ميسي إال وهو خيادعك عن أهلك ومالك

 .والكذب، والشنظري الفحاش

 :خترجيه
ضمن حديث ( 456 ح 74  -79  /4)أخرجه مسلم يف اجلنة وصفة نعيمها وأهلها 

 .طويل
 .(4  / ) «مشارق األنوار»و ( 4/6)ة قسط البن األثري ماد «النهاية»: يراجع(   )
 (.7)سورة احلجرات، اآلية (  4)
 .«وحيتمل أن يكون»(: ب)و( س)يف (  6)
 (.أ)ليست يف  «إىل»(  5)
 .«من»(: س)يف (  9)
الكثري العفة، وهي االنكفاف عن الفواحش، وعما : العفيف»(: 54 /9) «املفهم»قال القرطيب يف (  4)

 .«املتكلف للعفة: واملتعفف. ال يليق
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وهو صحيح من . ( )بالعقل( الزَّْبر)فسَّر أصحاب الغريب  «الضعيف الذي ال َزْبرَ له»وفيه 
تكليف عليه، فكيف ُيحكم  ( )ن من ال عقل له الطريق اللغة، غري أن املعىن ال يستقيم عليه؛ أل

 .(4)أهل النار ( )بأنه من
 .(6)وأرى الوجه فيه أن ُيفسَّر بالتَّماُسك

وهو . (5)ال عقل له»: ، أي ال متاسك له، كما يقولون«ال َزْبر له»: فإن أهل اللغة يقولون
ال يرتدع عن فاحشة، وال ال متاسك له عند جميء الشهوات، ف: (4)، واملعىن(9)يف األصل مصدر
 .(7)يتورع عن حرام

                                 
غريب احلديث البن : ويراجع أيضًا(. 55 / )، النهاية مادة زبر (45 / )مشارق األنوار : ينظر(   )

 (.64 / )، وغريب احلديث البن اجلوزي باب الذال مع الباء ( 7/ )قتيبة 
 (.66 /4 )املنهاج للنووي : ينظر. بفتح الزاي وإسكان املوحدة: والزَّْبر

 (.أ)اقطة من س «ال»(   )
 (.س)إىل هنا ساقط من  «ال عقل له»من قوله (   )
لعل املراد بالعقل هنا ليس العقل الذي ضده اجلنون والذي به يرتفع التكليف عن العبد، وإمنا املراد به (  4)

قال القرطيب يف . عن الوقوع يف املهالك -أي حيبسه-ما مينع العبد من فعل ماال ينبغي، ويعقله 
زبره يزُبره : يقال. يف أصله هو املنع والزجرمسي العقل َزْبرًا؛ ألن الّزْبر »(: 55 /9) «املفهم»

بالضم زبرًا، إذا انتهره ومنعه، وملا كان العقل هو املانع ملن اتصف به من املفاسد والزاجر عنها مسي 
 .«بذلك

 .«باملتماسك»(: أ)يف (  6)
 (.559/ )الصحاح مادة زبر . «َزْبر، أي عقل ومتاسك ماله: يقال»: مجع اجلوهري بينهما فقال(  5)
 .ينظر املصدر السابق(  9)
 .«من املعىن»(: س)يف (  4)
أي ليس له عزم َيْزُبره، أي ينهاه عن اإلقدام على »(:  6 / )مادة زبر  «لفائقا»قال الزخمشري يف (  7)

 .«همن زبر البئر وهو طيها؛ ألهنا تتماسك ب: ماال ينبغي، أو متاسك
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اخلدام الذين يكتفون  ( )يعين هبم ( )«ين هم فيكم تبٌع، ال يبغون أهاًل وال مااًلالذ»وفيه 
ِهمٌَّة ناهضة  (4)اليت يسهل عليهم التطرق إليها عما أبيح هلم، فليس هلم ( )بالشبهات واحملرمات

 .(5()6)إىل ما وراء ذلك من أهل أو مال
أي ال يتطلع إىل موضع  «إال خانه -وإن دقَّ-اخلائن الذي ال َيْخَفى له طمع و»وفيه 

 . (9)خيانٍة إال خان، وإن كان املطموع فيه شيئًا يسريًا
أن يكون : وحيتمل. ؛ ألن اإلنسان َقلَّما يظهر طمعه، بل يْسَتِسرُّ به(ال َيْخفى): وإمنا قال

، أي ال يربز له شيء ُيطمع فيه، (4)أزلت خفاه: على بناء اجملهول، من أخفيته أي( ال ُيْخَفى)

                                 
لضعيف الذي ال ا: لقوله أواًل هذا تفسري من النيب »: «ملفهما»قال القرطيب يف املوضع السابق من (   )

  .«زبر له
كالم املؤلف اآليت يوحي بأن هذا قسم آخر، وليس كذلك كما تبني من كالم القرطيب، : أقول

 «ح املشكاةرش»حىت تصح القسمة أن أهل النار مخسة، وقد نبه على هذا الطيـيب يف 
( 6/  46.) 

 .«هب»(: ب)و( س)يف (   )
 .«احلرمات والشبهاتب»(: س)يف (   )
 (.أ)، وساقطة من (س)أحلقت هبامش األصل، وهي مثبتة يف  «ليس هلمف»(  4)
 .«ومال»(: ب)و( س)يف (  6)
اة للطيـيب شرح املشك: وينظر أيضًا(. أ/64 ل ) «ح املصابيحشر»ذكر حنوه القاضي البيضاوي يف (  5)

 . -املوضع السابق-
، حبيث -وإن دق-أي الخيفى عليه شيء ما ميكن أن يطمع فيه »: -املوضع السابق-قال البيضاوي (  9)

ال يكاد ُيْدَرك إال وهو يسعى يف التفحص عنه والتطلع إليه حىت جيده فيخونه، وهذا هو اإلغراق يف 
 .«الوصف باخليانة

: قال أهل اللغة»(: 66 /4 ) «ملنهاجا»قال النووي يف . ألضدادمن ا( خفي)على هذا تكون (  4)
وقيل مها لغتان فيهما . هذا هو املشهور. َخَفْيت الشيء إذا أظهرته، وأخفيته إذا سترته وكتمته: يقال
 (.9   -5   / )، وترتيب لسان العرب (7   /5)الصحاح مادة خفي : وينظر. «مجيعًا

= 
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ويكون الطمع الذي هو املصدر مبعىن املفعول، أي ال يظهر له شيء ُيْطَمع فيه إال خانه وإن 
 .كان شيئًا يسريًا

 .أي البخيل والكذاب، أقام املصدر مقام اسم الفاعل «ذكر البخل والكذبو»: وفيه
 .( )رجل ِشْنِظري وِشْنِظرية: يقال. السَّيئ اخللق: «لشِّْنِظريا»و
 .(4)وليس مبعىن له، أي يكون مع سوء خلقه فحاشًا ( )نعت للشنظري: «( )لفحَّاشا»و

                                 
، والنووي يف (59 /9) «ملفهما»القرطيب يف : -الثاين-وممن فسر احلديث هبذا املعىن 

 (.6  /4 ) «ملنهاجا»
 (.574/ )مادة شنظر  «لصحاحا»بنصه يف (   )
 .كثري الفحش: الفحاش(   )
 .، واملثبت من بقية النسخ«لشنظريا»: يف األصل(   )
 (.9  / )، مشارق األنوار (79 /4)إكمال املعلم : ينظر(  4)
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، ثالثًا «النصيحة الدين»: قال رضي اهلل عنه أن النيب  ( )ومنه حديث متيم الداِري - 6
 .( )احلديث... قلنا ملن يارسول اهلل؟

 .( )حتري قول أو فعل فيه صالح صاحبه، أو حتري إخالص الُودِّ له: األصل يف النصيحة
، ونصرة احلق فيه، وحتري (6)إخالص العمل له: ؛ فالنصيحة هلل(4)وهو لفظ جامعٌ ملعان شىت

 .ه بالدعاء إىل توحيده، والذب عن حرمي حرمتهمرضات
هي بذل اجملهود يف الذب عنه دون تأويل اجلاهلني، وحتريف الغالني، : والنصيحة لكتابه

 .وانتحال املبطلني
 .هي النصرة له، والقيام حبقه، والذَّب عن سنته وحنو ذلك: والنصيحة لرسوله

                                 
 صحايب مشهور، أسلم سنة تسع فحدث عنه النيب . ، أبو ُرَقيَّةأوس بن خارجة الدَّاري هو متيم بن(   )

، ( 44/ )سري أعالم النبالء : ينظر. قيل مات سنة أربعني. على املنرب بقصة اجلساسة يف أمر الدَّجال
 .ي يف ترمجة متيم الداري للمقريزي، ضوء السار(977)، التقريب (4 4)اإلصابة 

وألئمة املسلمني ، ولرسوله، ولكتابه، هلل»: قال: تتمتهو(  45 ح 59 / ) «املصابيح»احلديث يف (   )
 «وعامتهم

 :خترجيه
 (.66ح 94/ )أخرجه مسلم يف اإلميان، باب بيان أن الدين النصيحة 

اخليط، : والنِّصاح. الرجل ثوبه، إذا خاطه َنَصح: أصل النصيحة مأخوذ من قوهلم»: قال اخلطايب(   )
شبهوا فعل الناصح فيما يتحراه من صالح املنصوح له بفعل اخلياط فيما يسده من خلل الثوب ويألمه 

إهنا مأخوذة من نصحت العسل إذا صفيته من الشمع، : وقيل. من فتوقه وجيمعه من الصالح فيه
أعالم . «انة بتخليص العسل من اخللط الذي فيهشبهوا ختليص القول والعمل من شوب الغش واخلي

 .حنوه عن املازري( 59 / ) «الفتح»ونقل ابن حجر يف (. 76 / )احلديث 
وليس ميكن أن يعرب عن معىن هذه الكلمة »: ذكر اخلطايب أن هذه الكلمة من وجيز الكالم، قال(  4)

، معامل السنن -املوضع السابق- أعالم احلديث: ينظر. «بكلمة واحدة حتصرها وجتمع معناها غريها
(9/ 49.) 

 .(ب)و( س)من  «له»(  6)



 1 4 الميسر في شرح المصابيح

يكون فيه صالحهم، وذلك خيتلف  هي حتري قول: والنصيحة ألئمة املسلمني وعامتهم
 .( )باختالف مراتبهم

                                 
، تعظيم قدر -املواضع السابقة-أعالم احلديث، معامل السنن، فتح الباري : يراجع يف شرح احلديث(   )

، املفهم (   ص)، صيانة صحيح مسلم البن الصالح (69 / )، إكمال املعلم ( 57/ )الصالة 
، جامع العلوم واحلكم ( 4  /6 )، شرح املشكاة للطيـيب (79 / )ووي ، املنهاج للن( 4 / )
 (. 95ص)
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 :( )ومن الحسان

أنا »: قال رسول اهلل : ( )حديث عوف بن مالك األشجعي رضي اهلل عنه قال - 6
 .( )احلديث «...ة َسْفعاء اخلدينرأموا

                                 
، حيث «املصابيح»وهو الصواب املوافق ملا يف ( س)، واملثبت من «ومنه»(: أ)و( ب)يف األصل و(   )

 .وضعه البغوي يف قسم احلسان
 .«املصابيح»، ومن (س)زيادة من  «قال»(   )
أنا وامرأة سفعاء اخلدين كهاتني يوم القيامة »: ولفظه( 496 ح  9 / ) «املصابيح»احلديث يف (   )

امرأة آَمتْ من زوجها، ذات منصب ومجال حبست نفسها على  -الراوي بالسبابة والوسطىوأومأ -
 .«يتاماها حىت بانوا أو ماتوا

 :خترجيه
 .سددحدثنا م( 47 6ح 4  /4)أخرجه أبو داود يف األدب، باب يف فضل من عال يتيمًا 

 .من طريق علي بن املديين(  454ح 5/465) «شعب اإلميان»والبيهقي يف 
 .كالمها عن يزيد بن زريع

 .عن حممد بن بكر( 4665 ح   7/4 )وأخرجه أمحد 
 .عن وكيع( 4664 )و

 64ص)باب فضل املرأة إذا تصربت على ولدها ومل تتزوج  «األدب املفرد»والبخاري يف 
 .حدثنا أبو عاصم(  4 ح

 4/65 ) «املعجم الكبري»، والطرباين يف (544ح 546/ ) «مكارم األخالق»خلرائطي يف وا
من طريق عثمان بن عمر ( 466/  ) «هتذيب الكمال»، واملزي يف (4546)، والبيهقي ( 6 ح

 .بن فارس
حدثين شداد أبو عمار، عن عوف بن مالك األشجعي، : مخستهم عن النَّهَّاس بن َقْهم، قال

 .سياق السند واملنت أليب داودو. مرفوعًا

 :دراسة إسناد أيب داود
 (.45 ص)تقدمت ترمجته . ثقة حافظ. مسدد بن مسرهد - 
 (.4  ص)تقدمت ترمجته . ثقة ثبت. يزيد بن زريع -2

= 
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، أبو اخلطاب الَقْيسّي( بفتح القاف وسكون اهلاء)ابن َقْهم ( بتشديد اهلاء مث مهملة)النَّهَّاس  -3
 .من السادسة. البصري

 .روى عن شداد أيب عمار، وقتادة، وعطاء بن أيب رباح وغريهم
 .د، وعثمان بن عمر بن فارس وغريهموعنه يزيد بن زريع، وأبو عاصم الضحاك بن خمل
 .ضعفه حيىي القطان وابن معني والنسائي وغريهم

 .«وأحاديثه مما يتفرد به عن الثقات، وال يتابع عليه»: وقال ابن عدي
 .«مضطرب احلديث»: وقال الدارقطين

 .ضعيف: «التقريب»ويف 
، هتذيب الكمال (749 )، الكامل البن عدي (65/ )، اجملروحني (  7 )الضعفاء للعقيلي 

 (.79 9)، التقريب (5 6/4 )، هتذيب التهذيب (   7)، ميزان االعتدال ( 544)
من . ، أبو عمار الدمشقي، موىل معاوية بن أيب سفيانالقرشي األمويَشدَّاد بن عبداهلل  -4
 .الرابعة

 .داهلل بن فروخ، وواثلة بن األسقع وغريهمروى عن أيب أمامة الباهلي، وعب
 .وعنه النهاس بن َقْهم، وحيىي بن أيب كثري، واألوزاعي وغريهم
وخرج له مسلم يف . «ثقة»: قال العجلي وأبو حامت والدارقطين ويعقوب بن سفيان

 .«صحيحه»
 .«ليس به بأس»: وقال ابن معني والنسائي

 .«هريرة وال من عوف بن مالك صدوق، ومل يسمع من أيب»: وقال صاحل جزرة
 .«ثقة يرسل كثريًا»: وقال الذهيب

 .ثقة يرسل: وقال ابن حجر
، الكاشف (969 )، هتذيب الكمال (76 ص)، جامع التحصيل (7  /4)اجلرح والتعديل 

 (.965 )، التقريب (97 /4)، هتذيب التهذيب (66  )

 :احلكم على احلديث
 :إلسناد لسببنيتبني مما سبق أن احلديث ضعيف هبذا ا

 .ضعف النَّهَّاس بن َقْهم - 
 .االنقطاع بني شداد وعوف بن مالك - 

= 
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حديث أيب هريرة : إال أن احلديث يتقوى بشواهده إىل احلسن لغريه، ومن هذه الشواهد: أقول

ماتوا يف  ت نفسها على بناهتا حىت بانوا أوحبس أنا وامرأة سفعاء ذات منصب ومجال»: مرفوعاً بلفظ
 .«اجلنة كهاتني

، ثنا َبَدل بن امُلَحبَّر، ثنا قالبة وحدثنا أب( 574) «مكارم األخالق»أخرجه اخلرائطي يف 
 .مسعت أبا يزيد املدين حيدث عن أيب هريرة، به: عبدالسالم بن عجالن، قال

وذكره ابن . «ثقة»: نقل ابن شاهني عن شعبة قوله. عبدالسالم بن عجالن: وهذا اإلسناد فيه
. «شيخ بصري، يكتب حديثه»: وقال أبو حامت. «خيطئ وخيالف»: وقال «الثقات»حبان يف 

وذكره !. «وتوقف غريه يف االحتجاج به»: قولهبيب حامت مث أعقبه أقول  «امليزان»ونقل الذهيب يف 
 .مقتصرًا على قول أيب حامت «املغين يف الضعفاء»يف 

: وسيأيت قريبًا أن املنذري حسن إسناد حديٍث فيه ابن عجالن هذا، وقال ابن حجر أيضًا
 .«رواته ال بأس هبم»

أنه ال بأس به؛ بسبب ما ذكره ابن حبان من أنه خيطئ وخيالف، فنـزلت : ولعل هذا هو الراجح
مث إين . وسط يف حاله، ال أن يضعف حديثه أو يتوقف عن االحتجاج بهدرجته عن الثقة، وهذا هو الت

 .واهلل أعلم. مل أقف على من عناه الذهيب بقوله السابق
، تاريخ أمساء الثقات البن شاهني (9  /9)، الثقات البن حبان (5/45)اجلرح والتعديل : ينظر

 (. 4 6)سان امليزان ، ل(966 )، املغين يف الضعفاء ( 665)، ميزان االعتدال (749)
ال »: سئل عنه مالك بن أنس، فقال. ، نزيل البصرةاملديين: ويقال له. أبو يزيد املدين: وفيه أيضًا 
وهذا الرجل منسوب  -وهو العمدة يف معرفة أهل املدينة-فكيف مل يعرفه اإلمام مالك . «!أعرفه
 .«مقبول»: «التقريب»و السبب املباشر يف قول ابن حجر عنه يف ولعل هذا ه! إليها؟

لعل »: حيث قال(  7 /9) «الفتح»واجلواب عما تقدم ما أشار إليه احلافظ نفسه يف : أقول
 .«أصله كان من املدينة، ولكن مل يرو عنه أحد من أهل املدينة

س يعرف باملدينة، والبصريون أبو يزيد لي»: ويؤكد هذا ما نقله عباس الدوري عن ابن معني قال
: قلت. ءشيخ مشهور يروي عنه أيوب وهؤال»: وروى ابن حمرز عن ابن معني قوله. «يروون عنه
 .«نعم: مسع من ابن عباس؟ قال: قلت. نعم: ثقة؟ قال

كما يف رواية -هبذا يتبني أن عدم معرفة مالك له ال تقدح فيه، فقد عرفه ابن معني ووثقه 
 . رواية إسحاق بن منصوروأيضًا يف -الدوري

= 
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 .«!تسأل عن رجل روى عنه أيوب؟»: وسأل أبو داود اإلمام أمحد عنه فقال

 .«صحيحه»وخرج حديثه البخاري يف 
 .«يكتب حديثه»: وقال أبو حامت

كما عليه ابن معني ، ثقة: وهو أنه «الكاشف»ما اختاره الذهيب يف  -واهلل أعلم-والراجح 
 .واهلل أعلم. قول أيب حامت يف توثيقهم ، وال يقدحوأمحد والبخاري

، ( 49)، معرفة الرجال له، رواية ابن حمرز (  9/ )التاريخ البن معني، رواية الدوري : ينظر
، هتذيب التهذيب ( 576)، الكاشف (9965)، هتذيب الكمال (7/464)اجلرح والتعديل 

 (. 446)، التقريب (65 /  )
وإسناد آخر إال وجود عبدالسالم بن عجالن يف كلٍّ وأليب هريرة حديث بلفظ آخر : أقول

 :منهما
عبداجلبار أبو أيوب، حدثنا سليمان بن (   55ح 6  /5) «مسنده»فقد أخرج أبو يعلى يف 

حدثنا يعقوب بن إسحاق احلضرمي، عن عبدالسالم بن عجالن، حدثنا أبو عثمان النهدي، عن أيب 
: إال أن تأيت امرأة تبادرين، فأقول هلا اجلنةباب  يفتح له أنا أول من»: قال رسول اهلل : هريرة قال

 .«أنا امرأة قعدت على أيتام يل: مالك؟ ومن أنت؟ فتقول
.. .يف الرب والصلة، باب الترغيب يف كفالة اليتيم «الترغيب والترهيب»وأورده املنذري يف 

 .«بو يعلى، وإسناده حسن إن شاء اهللرواه أ»: وقال(    / )
 .«رواته ال بأس هبم»: وعزاه أليب يعلى وقال(  6/46 ) «الفتح»وأورده ابن حجر يف 

إال أنَّ ههنا علة حمتملة من عبدالسالم بن عجالن أو ممن دونه؛ جبعل احلديث . وهو كذلك: أقول
 .-كما تقدم- ومرة عن أيب يزيد املدين -كما هنا-مرة عن أيب عثمان النهدي 

 . ومع القول بإثبات هذه العلة إال أهنا غري مؤثرة؛ ألن أبا عثمان النهدي وأبا يزيد املدين ثقتان
 .وقد تقدمت ترمجة أيب يزيد

: قال ابن حجر. النَّْهدي( مثلثة امليم، والالم مشددة) فهو عبدالرمحن بن َمّل: وأما أبو عثمان
 (.9 46)، التقريب (754 )هتذيب الكمال : ينظر. «ثقة ثبت عابد»

بسبب اختالف اللفظني، فيكون احلديث األول غري الثاين اتفق أن  «علة حمتملة»: وقلت
 .راويهما أبو هريرة، أو غري ذلك مما ينفي هذه العلة

= 
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 .( )سواد يف َخدَّي املرأة الشاحبة: الوجهالسُّْفَعة يف 
 !؟ «ذات منصب ومجال»: أصل اخللقة سفعاء، أال ترى أنه قال ( )مل ُيِرْد أهنا كانت يف
 (4)على ولدها بعد وفاة زوجها، فتركت الزينة، وعودت نفسها املشقة ( )بل أراد أهنا قامت

 .(5)وجهها (6)حىت شحبت، وذهب َتناُصف
 .(9)أي مات زوجها، وصارت َأيِّمًا فصربت على األََْيمة( آَمْت)و

                                 
حال فاحلديث ال ينـزل عن درجة احلسن، وبه يترقى حديث عوف بن مالك إىل احلسن  وبكلِّ

 . واهلل أعلم. لغريه
مادة  «الصحاح»، ويف (46 / )باب العني والسني والفاء معهما  «العني»هذا الكالم بنصه يف (   )

 (. 6   / )سفع 
ونٌ خالف سائَر اب خدَّه لالذي أص: األسفع»(: 9  / ) «غريب احلديث»وقال ابن قتيبة يف 

 .«لونه من سواد أو محرة أو غري ذلك
: ينظر. هي اليت تغري لوهنا وجسمها لعارض من هزال أو عمل أو جوع أو سفر( الشاحبة)و

 (.64  /4)ترتيب اللسان مادة شحب 
 .«من»: يف النسخ األخرى(   )
 .«أقامت»(: ب)و( س)يف (   )
 .«اجلهد واملشقة»(: ب)و( س)يف (  4)
كأن أعضاء الوجه . أي حماسنه ألهنا كانت ذات حسن ومجال «وجهها َتناُصف»: معىن قوله(  6)

أي : رجل ُمَتناِصف: ويقال. تقسمت احلسن فتناصفته، أي أنصف بعضها بعضًا فاستوت فيه
 (.9/4446)دة نصف ترتيب اللسان ما: ينظر. متساوي احملاسن

، ( 4- 4/4)، معامل السنن (9  / )غريب احلديث البن قتيبة : ينظر كذلك يف شرح احلديث(  5)
 (. 4-4/46 )، عون املعبود (9  / )النهاية البن األثري مادة سفع 

، سواء كان (َأيِّم: )يقال لكلٍّ منهما. املرأة اليت ال بعل هلا، والرجل الذي ال امرأة له: األََيِّم يف األصل(  9)
 .وقد آمت املرأة من زوجها َتئيم َأْيَمًة وأْيَمًا وُأُيومًا. قد تزوج من قبل أو مل يتزوج

 . وأما املراد هبا يف هذا احلديث فكما ذكر املؤلف
= 
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 ومن باب الحب في هللا

 :من الصحاح

 .( )احلديث «...األرواح جنود ُمَجنَّدة»: حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه -64
 . ُمَؤلَّفة (4)َأْلف: ، وهو مثل( () )مبجموعةمفسرة  «ُمَجنَّدة»

يف  (9)يف عامل األمر (5)منها (6)واملراد أهنا ُجِبَلت على َضرائب وَشَواِكل، فكلُّ ما شاكل

                                 
، معجم مقاييس (454 /6)، الصحاح مادة أمي (6 4/4)العني، باب اللفيف من امليم : ينظر

 (. 7 / )، ترتيب اللسان (45/ )، النهاية (55 / )اللغة 
فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها »: تتمتهو( 447 ح 95 / ) «املصابيح»احلديث يف (   )

 .«اختلف

 :خترجيه
 .بلفظه( 4 5 ح   6 /4)أخرجه مسلم يف الربوالصلة، باب األرواح جنود جمندة 

األنبياء، باب األرواح جنود  وأخرجه البخاري من حديث عائشة رضي اهلل عنها، يف أحاديث
 .بلفظه( 5   ح 597ص)جمندة 

 .«جمموعة»(: ب)و( س)يف (   )
 .أجناس خمتلفة أو أصناف مصنفة: يعين مجوع جمموعة، وقيل «جنود جمندة»: فمعىن(   )

، غريب احلديث البن (77 / )، مشارق األنوار (95 / )الغريبني للهروي مادة جند : ينظر
 (.5/544)املفهم ، (95 / )اجلوزي 

 .«ألوف»(: أ)يف (  4)
 .، وما بعدها غري واضح«وكل ما»(: س)يف (  6)
 (.أ)ليست يف  «منها»(  5)
ويريد به وقت خلق ( عامل اخللق)وقت خلق األرواح، ويقابله فيما سيأيت ( عامل األمر)يريد بـ(  9)

 .األجساد، وهذا يعين أن خلق األرواح سابق خللق األجساد
إسحاق بن راهويه، واخلطايب، : ألة تكلم فيها أهل العلم، وممن وافق املؤلف على رأيهوهذه مس

وابن حزم وغريهم وهو رأي اجلمهور، بل ادعى بعضهم اإلمجاع عليه، ورده ابن قيم اجلوزية يف 
= 
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 ( )، وكل ما كان على غري ذلك يف عامل األمر( )شاكلته، تعارفت يف عامل اخللق فائتلفت
 .(4() )تناكرت يف عامل اخللق فاختلفت

                                 
فيه بأدلته، وانتصر للمذهب اآلخر الذي يقول بأن  وساق اخلالف( 65 / ) «الروح»كتابه 

 .مع األجساد أو بعدها األرواح خلقت
 (.65 /6 )، روح املعاين (669 / )أحكام أهل الذمة : وينظر

بغري هذا ( ب)و( س)ورمست يف . وهو ما يفيده سياق الكالم( أ)كذا ظهرت يل قراءهتا من األصل و(   )
 .ومل تتبني يل

وهو . ق فتأتلفواملعىن أن األرواح اليت تتشاكل وتتماثل يف عامل الروح، تتعارف يف عامل اخلل
إن األرواح خلقت أول ما خلقت على قسمني من ائتالف أو اختالف كاجلنود »: كقول اخلطايب

 (.45 /9)معامل السنن . «اجملندة إذا تقابلت وتواجهت
إن األرواح خلقت على هيئة الكرة مث قسمت، فأي روحني تالقيتا هناك »: وكقول بعضهم

ابتا، وإن تنافرتا هناك تنافرتا هنا، وإن تآلفتا من وجه وتنافرتا من وجتاورتا، تآلفتا يف هذا العامل وحت
، فيض القدير (46ص)، روضة احملبني (4  /4)إكمال املعلم : ينظر. «وجه كانتا كذلك هاهنا

(6/ 6 9.) 
إىل  «يف شاكلته»: وهو من قوله-وكان جزء من الكالم قبلها (. س)ساقطة من  «يف عامل األمر»(   )

 (.صح)ط أيضًا، ولكنه أحلق يف اهلامش، وكتب أمامه ساق -هنا
 (.س)ساقطة من  «ختلفتاف»(   )
تعارفها هو موافقة صفاهتا : وقيل. هذا بعض ما قيل يف شرح احلديث وبيان املراد بالتعارف والتناكر(  4)

 .اليت خلقها اهلل عليها وتناسبها يف أخالقها
واح وإن اتفقت يف كوهنا أرواحًا، فإهنا تتمايز األر»(: 5/544) «املفهم»وقال القرطيب يف 

ر وأحوال خمتلفة تتنوع هبا، فتتشاكل أشخاص النوع الواحد، وتتناسب بسبب ما اجتمعت فيه بأمو
من املعىن اخلاص لذلك النوع للمناسبة، ولذلك نشاهد أشخاص كل نوع تألف نوعها وتنفر من 

تتآلف وبعضها تتنافر، وذلك حبسب أمور تتشاكل خمالفها، مث إنا جند بعض أشخاص النوع الواحد 
فيها، وأمور تتباعد فيها، كاألرواح اجملبولة على اخلري والرمحة والشفقة والعدل، فتجد من جبل على 
الرمحة مييل بطبعه لكلِّ من كان فيه ذلك املعىن ويألفه ويسكن إليه، وينفر ممن اتصف بنقيضه، وهكذا 

 .«...يف اجلفاء والقسوة
= 
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هل له عندك من نعمة »: ( )يف حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه نه قوله وم -66
 .( )«؟َتُربُّها

 .(6)أي أصلحها وأمتها «(4)َربَّ الضَّْيَعَة»: من قوهلم. أي تقوم بشكرها: ( )َتُربُّها

                                 
ويستفاد من احلديث أن اإلنسان إذا وجد من نفسه نفرة ممن له فضيلة أو صالح، »: قالمث 

وكذلك . فينبغي أن يبحث عن املقتضي لذلك ليسعى يف إزالته، حىت يتخلص من الوصف املذموم
 .«القول فيما إذا وجد مياًل ملن فيه شر أو وصف مذموم

املواضع السابقة، -امل السنن، وفيض القدير إكمال املعلم، ومع: وينظر للتوسع يف شرح احلديث
، عمدة القاري (5 5/4)، فتح الباري (74  /6 )، شرح املشكاة للطيـيب (69/  )شرح السنة 

 (.54 /6)، التعليق الصبيح (7/97 )، بذل اجملهود (6  /6 )
 (.س)ساقط من  «ومنه»: من قوله(   )
، فأرصد أن رجاًل زار أخًا له يف قرية أخرى»: هولفظ(  47 ح 99 / ) «املصابيح»احلديث يف (   )

ليه من هل لك ع: أريد أخًا يل يف هذه القرية، قال: أين تريد؟ قال: اهلل له على َمْدَرجته ملكًا، قال
إليك بأن اهلل قد أحبك كما أحببته  فإين رسول اهلل: ال، غري أين أحببته يف اهلل، قال: نعمة َتُربُّها؟ قال

 .«فيه

 :خترجيه
هبذا ( 659 ح 744 /4)أخرجه مسلم يف الرب والصلة واآلداب، باب يف فضل احلب يف اهلل 

 .اللفظ
 .وحدها( س)من  «ترهبا»(   )
 .«عةيالصَِّن»(: أ)و( ب)يف (  4)
 (.649 / )سان ترتيب الل: وينظر(. 6  / )مادة ربب  «الصحاح»الكالم بنصه يف (  6)

أي تقوم عليها وتسعى : معىن احلديث»(: 44 / ) «مشارق األنوار»وقال القاضي عياض يف 
أي تصلحها بالقيام »(: ب/64 ل ) «شرح املصابيح»وقال البيضاوي يف . «يف صالحها وتصلها

 (. 5/64)، املفهم (55 / )، النهاية البن األثري (6 /4)إكمال املعلم : ينظرو. «على شكرها
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 [أ/74 ]

 :ومن الحسان

إن هلل »: فقال كنت عند النيب : رضي اهلل عنه قال ( )أيب مالك األشعريحديث / -65
 .( )احلديث «...يغبطهم النبيون والشهداء بقرهبم عبادًا ليسوا بأنبياء وال شهداء

                                 
. نسبة إىل قبيلة باليمن وهو خطأ؛ فراوي هذا احلديث هو أبو مالك األشعري «األشجعي»(: س)يف (   )

كما قال ابن - قدم يف السفينه مع األشعريني على النيب . وهو مشهور بكنيته، خمتلف يف امسه
 .نة مثان عشرةوتويف يف طاعون َعَمواس يف خالفه عمر س. -األثري

، هتذيب الكمال (54/ )، اللباب (4  5)، أسد الغابة (55 / )األنساب للسمعاين : ينظر
 (. 6447 )، اإلصابة (5  4)، التقريب (7  /  )، هتذيب التهذيب (9674)

كنت عند : عن أيب مالك األشعري أنه قال: ومتامه( 479 ح 97 / ) «املصابيح»احلديث يف (   )
، يغبطهم النبيون والشهداء بقرهبم ومقعدهم إن هلل عبادًا ليسوا بأنبياء وال شهداء»: الإذ ق النيب 

هم عباد من عباد اهلل من »: حدثنا يارسول اهلل من هم؟ فقال: فقال أعرايب «من اهلل يوم القيامة
ون بروح اهلل، حاب، مل يكن بينهم أرحام يتواصلون هبا وال دنيا يتباذلون هبا، يتوقبائل شىت بلداٍن شىت

جيعل اهلل وجوههم نورًا، وجتعل هلم منابر من نور ُقدَّام الرمحن، يفزع الناس وال يفزعون، وخياف 
 .«الناس وال خيافون

 :خترجيه
 :هذا احلديث رواه َشْهر بن حوشب، عن أيب مالك األشعري واختلف عليه

 .وجه السابقفرواه ابن أيب حسني، وِشْمر بن عطية، وأبو املنهال عنه على ال
 .وخالفهم عبداحلميد بن هبرام فرواه عن َشْهر، عن عبدالرمحن بن غنم، عن أيب مالك األشعري

 :وإليك ختريج كل وجه على حدة
 (َشْهر بن حوشب عن أيب مالك األشعري) :الوجه األول

 :وقد رواه عنه على هذا الوجه ثالثة من أصحابه وهم
 .عبداهلل بن عبدالرمحن بن أيب حسني - 

  6 /  )يف اجلامع، باب يف املتحابني يف اهلل  «املصنف»أخرج حديثه عبدالرزاق يف 
 .عن معمر، عن ابن أيب حسني، به، بلفظه وفيه زيادة( 4  6 ح

 :ومن طريق عبدالرزاق
= 
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، (  4 ح 76 / ) «الكبري»، والطرباين يف (474  ح 6 9/6 )أخرجه اإلمام أمحد 

يف االستئذان، باب  «شرح السنة»، والبغوي يف ( 766ح 5/445) «شعب اإلميان»والبيهقي يف 
 (.454 ح 66/  )ثواب املتحابني يف اهلل 

 .ِشْمر بن عطية - 
 .من طريق مالك بن سعري( 4 4 )أخرجه الطرباين 
 .من طريق اجلراح( 46ح 44ص) «املتحابني يف اهلل»وابن قدامة يف 

 .رًاكالمها عن األعمش، عن ِشْمر بن عطية به خمتص
 .أبو املنهال - 

عن حممد بن  -(49) «املتحابني يف اهلل»ومن طريقه ابن قدامة يف -(  4 /6)أخرجه أمحد 
 .جعفر

عن ( 6 4 )، والطرباين (67  ح  77/ ) «بغية الباحث»واحلارث بن أيب أسامة كما يف 
 .هوذة بن خليفة

 .كالمها عن عوف، عن أيب املنهال، به، خمتصرًا

 (َشْهر بن حوشب عن عبدالرمحن بن غنم عن أيب مالك األشعري) :الوجه الثاين
، ويف (4 9ح 44 ص)مع قلة العمل  باب النية «الزهد»أخرجه عبداهلل بن املبارك يف 

 (.9ح 5ص) «مسنده»
 .عن أيب النضر -(45) «املتحابني»ومن طريقه ابن قدامة يف -(  4 /6)وأخرجه أمحد 

 .عن علي بن اجلعد( 5ح  7ص) «اإلخوان»وابن أيب الدنيا يف 
 .عن حيىي بن حسان(    /  ) «تفسريه»والطربي يف 

 .أربعتهم عن عبداحلميد بن هبرام، عن َشْهر بن حوشب، به، مطواًل إال الطربي فمختصرًا

 :النظر يف اخلالف
 :يظهر مما تقدم أن الوجه األول أرجح، ألن رواته أكثر وكلهم ثقات كما يتبني من ترامجهم

 .بن أيب حسني ستأيت ترمجته عند دراسة اإلسنادفا -
= 
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وثقه ابن سعد وابن معني والعجلي والنسائي وابن حبان وابن منري : وِشْمر بن عطية األسدي -

، مشاهري علماء (7  )، سؤاالت الربقاين للدارقطين ( 7  )طبقات ابن سعد : ينظر. والدارقطين
 (. 7  /4)، هتذيب التهذيب (5/466)، ثقات ابن حبان (67  )األمصار 
، خرج له اجلماعة ووثقه ابن معني والنسائي وابن هو َسيَّار بن سالمة الرياحي: وأبو املنهال -

هتذيب : ينظر. «ثقة»: «التقريب»ويف . «صدوق صاحل احلديث»: وقال أبو حامت. سعد والعجلي
 .واهلل أعلم(. 6 9 )، التقريب (66 /4)، هتذيب التهذيب (559 )الكمال 

 :دراسة إسناد عبدالرزاق
ثقة ثبت فاضل، إال أن يف روايته عن األعمش وثابت وهشام بن . الصنعاين معمر بن راشد - 

 (.6  ص)تقدمت ترمجته . كذا ما حدث به بالبصرةعروة وعاصم بن أيب النجود شيئًا و
 .من اخلامسة. ، القرشي، النوفليبن أيب حسني املكي عبداهلل بن عبدالرمحن -2

 .اح وغريهمروى عن َشْهر بن حوشب، ونافع بن جبري بن مطعم، وعطاء بن أيب رب
 .وعنه معمر بن راشد، وسفيان بن عيينة، والثوري وغريهم

ثقة عند اجلميع، فقيه عامل »: وقال ابن عبدالرب. وثقه اإلمام أمحد وأبو زرعة والنسائي والعجلي
 .«باملناسك
 .وخرج حديثه اجلماعة. «ثقة عامل باملناسك»: «التقريب»ويف 

، التقريب (65 /6)، هتذيب التهذيب (97  )، هتذيب الكمال (6/79)اجلرح والتعديل 
( 4 6.) 

كنيته أبو ، الشامي، موىل أمساء بنت يزيد بن السكن األنصارية األشعري َشْهر بن َحْوَشب -3
 :وقيل ،(ه74)مات سنة  .أبو اجلعد :ويقال، أبو عبدالرمحن :ويقال، أبو عبداهلل :ويقال، سعيد

 .(ه   ) :وقيل (ه   ) :وقيل( ه66 )
 . ضي اهلل عنهما وغريمهارروى عن أيب هريرة، وأيب سعيد اخلدري 

 .وعنه أشعث بن عبداهلل بن جابر، وأبان بن صاحل وغريمها
 . وثقه اإلمام أمحد وابن معني والعجلي ويعقوب بن شيبة ويعقوب بن سفيان

 .«َثْبت»: وعن ابن معني أيضًا. «بأس به ال»: وعن اإلمام أمحد وابن معني وأيب زرعة
 . ى أمرهوقوَّ «حسن احلديث»: وقال البخاري

 .وحسَّن الترمذي حديثه
= 
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 .«حديثه حسن»: وقال الذهيب

 . «كثري اإلرسال واألوهام ،صدوق»: وقال ابن حجر
 .«صحيحه»وحدث عنه ابن مهدي وابن املديين، وروى له مسلم يف

 :ويف مقابل ذلك
 .وتبعه ابن عون «لقيت َشْهرًا فلم أعتد به»: قال شعبة

أن شعبة كان يشهد عليه أنه رافق رجاًل من »: لعل ذلك من شعبة على ما قاله الساجي: أقول
 . «أهل الشام فخانه

وقال النسائي والدارقطين . وضعفه ابن سعد وموسى بن هارون والنسائي والدارقطين والبيهقي
 . «بالقويليس »: أيضًا واحلاكم وأبو أمحد
وحديثه ،  أحاديثه التشبه حديث الناس، كأنه مولع بزمام ناقة رسول اهلل: وقال اجلوزجاين

 . «داٌل عليه، فال ينبغي أن يغتر به وبروايته
وعامة مايرويه فيه من اإلنكار مافيه، »: -بعد أن ساق له عدة أحاديث  -وقال ابن عدي 

َشْهر ضعيف »: وقال مرة. «ن الحيتج حبديثه واليتدين بهوَشْهر هذا ليس بالقوي يف احلديث، وهو مم
 .«جدًا

وَشْهر الينكر هذا من فعله وسوء حفظه، وهذا »: مث قال «العلل»وذكر له أبو حامت حديثًا يف 
 .«ليس هو بدون أيب الزبري، والحيتج حبديثه»: وقال أيضًا. «من َشْهر دليل االضطراب
وممن يضطرب »: من تكلم فيهم من جهة حفظهم، فقالفي «شرح العلل»وذكره ابن رجب يف 

 . «َشْهر بن حوشب، وهو يروي املنت الواحد بأسانيد متعددة: يف حديثه
 .«فيه ضعف وليس باحلافظ»: وقال الساجي
 . «كان ممن يروي عن الثقات املعضالت، وعن األثبات املقلوبات» :وقال ابن حبان

ا حممد بن عبداهلل بن عمار، وسألته عن َشْهر بن أخربن»: وقال احلسني بن إدريس اهلروي
: يكون حديثه حجة؟ قال: قلت. روى عنه الناس، وما أعلم أحداً قال فيه غري شعبة: حوشب؟ فقال

 . «ال
 .والصَّغاين فحكم على أحاديثه بالوضع. «ساقط»: وبالغ ابن حزم فقال

= 
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ا أحب أن أذكره هنا أيضًا؛ بعض التهم ما قاله األئمة يف َشْهر توثيقًا وتضعيفًا، وم لـهذا جمم

 :اليت ُرمَي هبا َشْهر
 .«يف طريق مكة -يعين وعائي-يسرق َشْهر عيبيت »: فقد ذكر ابن عدي عن ابن عون قال

 .«حججت مع َشْهر بن حوشب، فسرق عيبيت يف الطريق»: وعن عباد بن منصور قال
بن حوشب على بيت املال، فأخذ خريطة كان َشْهر »: وقال حيىي بن أيب بكري الكرماين عن أبيه

 :فيها دراهم، فقال القائل
 .«فمن َيأَمُن الُقراء بعدك يا َشْهر  ٌر ِديَنه خبريطة ْهلقد باع َش 

 .كر البيتوذ «أنشدنا الساجي، أنشدنا أمحد بن حممد»: قال ابن عدي
كان َشْهر بن حوشب على : قال أبو بكر الباهلي: قال علي بن حممد»: وقال ابن جرير الطربي

خزائن يزيد بن املهلب فرفعوا عليه أنه أخذ خريطة، فسأله يزيد عنها، فأتاه هبا، فدعا يزيد الذي رفع 
سنان بن : لكليب، ويقالفقال القطامي ا .ال حاجة يل فيها: قال. هي لك: عليه فشتمه، وقال لَشْهر

 :ُمَكبل النمريي
 فمن يأمن القراء بعدك يا َشْهر  ٌر ِديَنه خبريطـةْهلقد باع َش

 .«من ابن جرير إن هذا هو الغدر  أخذت هبا شيئًا طفيفًا وبعته
البيت األول يف قصة عباد بن منصور، ويف بعضها نسب هلذيل د نِشويف بعض املصادر ُأ: أقول
 . األشجاين

وهناك هتم أخرى أعرضت عن ذكرها خشية اإلطالة، وهي مردودة من العلماء احملققني، وإمنا 
 . أوردت ماسبق؛ لشهرته يف كتب التراجم

 :خالصة حاله
يب وغريمها، وكما هو أنه حسن احلديث، كما ذكر البخاري والذه -واهلل أعلم-الذي يظهر 

 .صنيع الترمذي، وقد رأيَت توثيق عدد من كبار العلماء كأمحد، وابن معني، والعجلي وغريهم
أما رميه بالسرقة من عباد بن منصور، أو من ابن عون، أو من بيت املال، أو غري ذلك من التهم، 

 .فهذا غري مقبول عند العلماء احملققني
إسنادها منقطع، ولعلها وقعت »: -أخذ اخلريطة من بيت املالمعلقًا على قصة -قال الذهيب 

 .«وتاب منها، أو أخذها متأواًل أن له يف بيت مال املسلمني حقًا، نسأل اهلل الصفح
= 
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فهذا كالم هؤالء األئمة يف الثناء عليه، »: -بعد سياقه لكالم األئمة يف تعديله-وقال النووي 

بيت املال، فقد محله العلماء احملققون على حممل صحيح،  وأما ماذكر من جرحه أنه أخذ خريطة من
 .«أنه سرق من رفيقه يف احلج عيبة، غري مقبول عند احملققني، بل أنكروه: وقول أيب حامت ابن حبان

مل أمسع ملضعفه حجة، وما ذكروا من تزييه بزي اجلند، »: وقال أبو احلسن بن القطان الفاسي
 يصح، أو هو خارج على خمرج اليضره، وشر ما بأخذ اخلريطة، فإما ال ومساعه الغناء باآلالت، وقذفه

 .«أنه يروي منكرات عن ثقات، وهذا إذا كثر منه سقطت الثقة به: قيل فيه
 .«واليقدح يف مثله قول شاعر»: وقال ابن العريب املالكي

على حممل  وال أطيل يف الكالم على هذا ورده، فهو دائٌر بني أن اليكون صحيحًا، أو حممول
 ،-يف نظري-اليضره، فلم يبق بعد هذا إال أن يكون الكالم فيه من قبل حفظه، وهذا هو الصحيح 

وهو الذي يدل عليه كالم من سرب حديثه كابن عدي وأيب حامت وغريمها، لكن هذه األوهام اليت 
إلمام الذهيب وقعت منه ليست هي الغالب يف حديثه، فال َيسُقط االحتجاج به، وقد نبه إىل هذا ا

فهذا ما استنكر من حديث َشْهر يف سعة »: بعدما ساق لَشْهر عدة أحاديث مما أنكر عليه، قال
 .«والرجل غري مدفوع عن صدٍق وعلم، واالحتجاج به مترجح: روايته، وما ذاك باملنكر جدًا، قال

واحد من أئمة  والذهيب من أهل االستقراء التام يف نقد الرجال، كما شهد له بذلك غري: أقول
 .واهلل تعاىل أعلم. هذا الشأن، كابن حجر والسخاوي والسيوطي وغريهم

، سؤاالت أيب ( 6 ) من كالم ابن معني يف الرجال، رواية الدقاق، (4 4 )طبقات ابن سعد 
، الكىن ملسلم (44 )، أحوال الرجال للجوزجاين (64 /4)، التاريخ الكبري (5 6)داود ألمحد 

ح  5  /9)، جامع الترمذي ( 94)، ترتيب ثقات العجلي (  5 / )مسلم ، صحيح (47  )
، اجلرح (5 9)، ضعفاء العقيلي (5  )، عمل اليوم والليلة له (6  )، ضعفاء النسائي (574 

، الكامل البن (746 )، العلل له (7  )، املراسيل البن أيب حامت ( 4 /4)و( 44 / )والتعديل 
، عارضة (  6)، ثقات ابن شاهني (96، 9 /  )دارقطين ، علل ال(457 )و( 447)عدي 

لنووي املنهاج ل، (5 )، موضوعات الصغاين (544 )، ضعفاء ابن اجلوزي (95 /4)األحوذي 
، ( 95 )، ميزان االعتدال ( 9 /4)، سري أعالم النبالء ( 94 )، هتذيب الكمال (64 / )

، 66 / )لل الترمذي البن رجب ، شرح ع( 7 )، جامع التحصيل للعالئي (4   )الكاشف 
 (.6 4 )، التقريب (4  /4)، هتذيب التهذيب (999 - 995/ )و( 46 

= 
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وهي يف احلقيقة . ل املغبوط من غري أن يريد زواهلا عنهأن يتمىن اإلنسان مثل حا: الِغْبطة
أي نسألك الِغْبطة، ونعوذ بك  ( )«اللهم َغْبطًا ال َهْبطًا»: عبارة عن ُحْسن احلال، ومنه قوهلم

 .( )أن َنْهِبط

                                 
 :احلكم على احلديث
جممع »قال اهليثمي يف قد و. فإنه ال بأس به َشْهر بن حوشبثقات غري سناد رجال هذا اإل

: (9774 )وقال مرة أخرى . «رجاله وثقوا» :(9779 ، 9775 ح 6/476 ) «الزوائد
 .«رجاله رجال الصحيح غري شهر بن حوشب، وقد وثقه غري واحد»

منقطع؛ فإن شهرًا مل يدرك أبا مالك األشعري، فقد ذكر الذهيب يف  هذا اإلسناد لكنَّ: أقول
مولد شهر كان يف خالفة عثمان رضي اهلل عنه، وأنه طلب العلم بعد أن ( 94 /4) «السري»

 .كما تقدم يف ترمجته( ه4 )فة عمر سنة وأبو مالك تويف يف خال .ها.اخلمسني
  .(4/44) «الترغيب والترهيب»ومع هذا فقد حسن إسناده املنذري يف 

وللحديث شواهد من حديث ابن عباس، وأيب هريرة، وأيب الدرداء، وأيب أمامة، ومعاذ بن جبل، 
جممع »و «الترغيب والترهيب»: وابن عمر، وعمر بن اخلطاب، وأنس بن مالك وملراجعتها ينظر

 (.   /9)، وحتفة األحوذي (4 -  /7) «كنـز العمال»و -املواضع السابقة- «الزوائد
هذا القول مل أقف عليه مسندًا ألحد، وساقه بعضهم على أنه حديث ومل أقف عليه مسندًا إىل النيب (   )

معزو يف شيء من كتب احلديث أو غريها، وإمنا ذكره بعض أصحاب الغريب وأهل اللغة غري  
 «غريب احلديث»أبو عبيد يف : ألحد، وذكروا تفسريه كما ذكر املؤلف أو حنوه، ومنهم

 «الفائق»زخمشري يف ، وال(767 /5)مادة هبط  «الغريبني»، وأبو عبيد اهلروي يف (456/ )
اخلليل بن أمحد : ومن أهل اللغة. وغريهم( 46 / ) «غريب احلديث»وابن اجلوزي يف ، (4/45)

 «الصحاح»، واجلوهري يف ( 4 /5) «هتذيب اللغة»، واألزهري يف (44 /4) «العني»يف 
 .وغريهم(   4/4) «م مقاييس اللغةمعج»، وابن فارس يف (45  / )

 . مع تصرف يسري( 45  / )مادة غبط  «الصحاح»الكالم املتقدم عن الغبطة بنصه يف (   )
 .«منعته فامتنع: كقولك. ْبطاً وِغْبَطًة، فاْغَتَبط هوَغَبْطُته مبا نال أْغِبُطه َغ: تقول منه»: وفيه أيضًا
أي نسألك نعمة ُنْغَبط هبا، وأال ُتْهِبطنا من  :«نسألك الِغْبطة ونعوذ بك أن هنبط»: ومعىن قوله

 .ال احلسنة إىل السيئةاحل
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ذلك يف أنفسنا، وقد عرفنا من أصل الدين أن املؤمن  ( )أي وجه نتصور ( )فعلى: فإن قيل
 يف الدار اآلخرة معصوم عن احلسرة والَتَلهُّف والتطلُّع إىل ما ليس له، والِغْبطة املستعد لثواب اهلل

 !ال ختلو عن شيء من ذلك؟
من ذلك بيان فضل املتحابني، وأن اهلل ُيِحلُّهم من الكرامة حماًل يقع ممن  مراد النيب : قلنا

الصاحلة املستعدة لنيل ثواب اهلل  النفوس (4)الشيء املغبوط فيه، ال أن ( )فوقهم يف املنـزلة مبحل
 .(9()5)ما ليس هلا وال ينبغي هلا من املرتبة (6)يبقى فيها تنازٌع وَتَطلٌُّع إىل

 الغبطة؟ (4)فهل يلزم من ذلك أن املغبوطني ينالون من املرتبة ماال يناله ذوو: فإن قيل

                                 
 .«على»(: ب)و( س)يف (   )
 .«ُيتصور»تقرأ أيضًا (   )
 .وكلها متقاربة .وهو أوىل( ب)واملثبت من  «حمل»: (س)ويف  «كمحل»(: أ)يف األصل و(   )
 (.ب)التصويب من وال يستقيم هبا مراد املؤلف، و «ألن»(: أ)و( س)يف األصل و(  4)
 .ليست يف األصل واستدركتها من بقية النسخ «إىل»(  6)
 .كما أْثَبّتثها هذه اللفظة قريبًا كررالنسخ، ألن املؤلف سيبقية واملثبت من  «الرتبة»: يف األصل(  5)
هذا والظاهر »: حنواً من كالم املؤلف، ومما قاله( ب/64 ل ) «شرح املصابيح»ذكر البيضاوي يف (  9)

أنه مل يقصد يف ذلك إىل إثبات الغبطة هلم على حال هؤالء، بل بيان فضلهم وعلو شأهنم وارتفاع 
 يوم القيامة مبثابة لو غبط النبيون كاهنم وتقريرها على آكد وجه وأبلغه، واملعىن أن حاهلم عند اهللم

 .«حال غريهم لغبطوهم -مع جاللة قدرهم ونباهة أمرهم-والشهداء يومئذ 
ميكن أن حتمل الغبطة هنا على استحسان األمر املرضي احملمود فعله؛ ألنه »: وأما الطيـيب فقال

هلل عليهم حيمدون إليهم فعلهم، ال يغبط إال يف األمر احملمود املرضي؛ فإن األنبياء والشهداء صلوات ا
 (. 6  /6 )شرح املشكاة . إخل «...ويرضون عليهم فيما حتروا من احملبة يف اهلل

حسن : الغبطة»: «القاموس»قال يف : فقال(  4/94) «املرقاة»ورجح هذا الرأي القاري يف 
احلديث يستحسن  فمعىن. فمعناها احلقيقي مطابق للمعىن اللغوي: -القاري-قال . «ال واملسرةاحل

 .ها.وهبذا يزول اإلشكال الذي حتري فيه العلماء. أحواهلم األنبياء والشهداء
 . وهو قول وجيه: أقول

 (.ب)واملثبت من  «ذو»(: أ)يف األصل و(  4)
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احب األلف يريد ؛ الرجل له من املماليك ألف وآلخر واحد، وص( )ال، ونظري ذلك: قلنا
مثل ذلك الواحد أيضًا، فال يلزم من ذلك أن صاحب الفرد أمتُّ غىًن من  ( )أن لو كان له
 .صاحب األلف
  ( )وِلَم َلْم يؤت األنبياء والشهداء مثل ما أويت أولئك؟: فإن قيل

 (5)تنيذلك يف فئ (6)يقدر تقديرًا يبني به مقدار تلك الفضيلة، فقدر (4)أن أراد النيب : قلنا
بذلك هم الذين  (9)اختارهم اهلل بفضله وأكرمهم برمحته؛ فأما الشهداء فُيَقدَّر فيهم أن امُلراِدين

وإن بلغوا رتبة الشهادة، فإهنم مل يعاملوا اهلل سبحانه بتلك املعاملة، فلما وردوا القيامة ورأوا 
 .(7)أحبوا أن لو أهنم عاملوا اهلل مبثل معاملتهم (4)قرهبم من اهلل

غري ذلك؛ وهو أهنم أحبوا األتباع دون ما أحبوهم،  (6 )وأما األنبياء فموجب الغبطة منهم
فكان قسط األتباع يف حبهم يف اهلل إياهم أوىف وأوفر من قسط األنبياء، وذلك ألن التَّحابَّ يف 

ألتباع، مل اهلل إمنا يقع على قدر املنـزلة والقرب من اهلل، وملا كان األنبياء أحب إىل اهلل من ا
يكن لألنبياء أن يتعدوا سنة اهلل فيهم، بل وجب عليهم أن حيبوا أنفسهم يف موافقة احلق سبحانه 

                                 
 (.س)إىل هنا ساقط من  «أن املغبوطني»: من قوله(   )
 .واملثبت من بقية النسخ «عليه»: يف األصل(   )
ا بالرأي الذي اختاره الطيـيب والقاري يف املراد بالغبطة يف هذا احلديث، فال َيِرد هذا اإليراد؛ لو أخذن(   )

 .ألنه ال يلزم من استحساهنم ملا أوتوا أن ال يكونوا قد أوتوا مثلهم
 (.س)ليست يف  «أن»(  4)
 .«نقله»(: أ)يف (  6)
 .«الفئتني»(: أ)يف (  5)
 .«املراد»(: ب)يف (  9)
 .قرب املتحابني أي(  4)
هذا خيالف قول املؤلف فيما سبق من أن املراد باحلديث هو بيان فضل املتحابني، وليس إثبات الغبطة (  7)

 !لألنبياء والشهداء 
 .«فيهم»(: أ)يف (  6 )
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فوق ما حيبون أنفس األتباع، وعلى األتباع أن حيبوهم فوق ما حيبون أنفسهم، فصار قسطهم 
 .( )بطوهممن هذه املنـزلة أوىف وأوفر من قسط األنبياء من الوجه الذي ذكرناه، فلهذا اغت

 .واهلل امللهم للصواب. وهذا معىن دقيق وقع يل من طريق الفهم
: قال اهلل تعاىل ( )بالقرآن( روح اهلل)فسروا . بضم الراء «اهلل وحيتحابون بُر»وفيه 

 .(4)أراد به القرآن: قيل ( )     
إىل احملابة هو الوحي املنـزل اهلادي إىل  (6)واملراد منه يف احلديث أن السبب الداعي بينهم

 .سواء السبيل

                                 
 .يف األصل زاد حرف طاء بعد الغني(   )
 (. 67ص)، إصالح غلط احملدثني ( 4 /6)معامل السنن : ينظر(   )

 .لقرآن روحًا؛ ألن القلوب حتيا به، كما حتيا النفوس واألبدان باألرواحومسي ا
كما يقول . احملبة، أي حتابوا مبا أوقع اهلل يف قلوهبم من احملبة اخلالصة هلل: أراد بالروح: وقيل

، مرقاة املفاتيح ( 6  /6 )شرح املشكاة للطيـيب : ينظر. أنت روحي أي حمبويب: احلبيب حلبيبه
(4/946.) 

 (.  )سورة اجملادلة، اآلية (   )
 (.64 /9 )، تفسري القرطيب (   /4)يراجع تفسري البغوي (  4)
 .«منهم»(: ب)يف (  6)
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ما أنت مع من أحببت، ولك »: يف حديث أنس رضي اهلل عنه ومنه قوله  -69
 .( )«احتسبت

                                 
 : ومتامه(  76 ح  4 / ) «املصابيح»احلديث يف (   )

إين ألحب هذا هلل، فقال : وعنده ناس، فقال رجل ممن عنده مرَّ رجل بالنيب : عن أنس أنه قال
ببتين حأحبك الذي أ: ، فقام إليه فأعلمه، فقال«قم إليه فأعلمه»: ال، قال: قال «أعلمته؟»: النيب 

أنت مع من أحببت ولك ما »: ، فأخربه مبا قال، فقال النيب مث رجع، فسأله النيب : له، قال
 .«احتسبت

 :خترجيه
 66 /  )يف اجلامع، باب املرء من أحب  «مصنفه»أخرجه هبذا التمام عبدالرزاق يف 

، (44 ح 46 / )البن حجر  «أطراف املسند»اإلمام أمحد، كما يف : ومن طريقه-( 7  6 ح
، (774 ح 9  / ) «وسطألا»يف  ، والطرباين(77ح 56/  ) «جامع املسانيد»يف وكما 

، باب يف االستئذان «شرح السنة»، والبغوي يف (  76ح 5/447) «شعب االميان»والبيهقي يف 
، 644 ح  4 /4) «املختارة»، والضياء املقدسي يف ( 44 ح 55/  )إعالم من حيبه 

 649)-  
 .أخربنا معمر، عن األشعث بن عبداهلل، عن أنس بن مالك، به: قال عبدالرزاق
 .«مل يرو هذا احلديث عن أشعث بن عبداهلل إال معمر»: وقال الطرباين

 «أحبك الذي أحببتين له»: وقد أخرج بعض األئمة هذا احلديث من طريق آخر إىل قوله: أقول
 .من مواضع الشاهد الذي أراده املؤلف لوهخلفأعرضت عنه 

 :دراسة إسناده
ثقة ثبت فاضل، إال أن يف روايته عن األعمش وثابت وهشام بن عروة : معمربن راشد - 

 (.6  ص)تقدمت ترمجته . وعاصم بن أيب النجود شيئًا، وكذا ما حدث به بالبصرة
األزدي، أبو عبداهلل ( مبهملتني مضمومة مث مشددة) بن جابر احُلدَّاين األشعث بن عبداهلل -2

 .من اخلامسة. وهو جد نصر بن علي اجلهضمي الكبري ألمه. وقد ينسب إىل جده. البصري األعمى
 .روى عن أنس بن مالك، واحلسن البصري، وحممد بن سريين وغريهم

 .وعنه معمر بن راشد، وحيىي القطان، وشعبة بن احلجاج وغريهم
= 
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 .( )«ولك ما اكتسبت»: ويف رواية
                                 
 .وثقه ابن معني والنسائي

 .«مستقيم احلديث»: زاد البزار «ال بأس به»: وقال أمحد والبزار
 .«الثقات»وذكره ابن حبان يف 

 .وهو كما قال. «ةثق»: «الكاشف»وقال الذهيب يف 
، هتذيب الكمال (55)، ثقات ابن شاهني ( 5/5)، ثقات ابن حبان ( 9 / )اجلرح والتعديل 

، التقريب (6  / )، هتذيب التهذيب ( 44)، الكاشف (94 /5)، سري أعالم النبالء (9 6)
(6 9.) 

 :احلكم على احلديث
 .واهلل أعلم. احلديث هبذا السند صحيح

املرء مع من أحب وله ما »: عقب احلديث السابق بلفظ «املصابيح»ردها البغوي يف هذه الرواية أو(   )
 .«اكتسب

حدثنا ( 9  /9)الترمذي يف الزهد، باب ما جاء أن املرء مع من أحب : وقد أخرجها هبذا اللفظ
: أبو هشام الرفاعي، حدثنا حفص بن غياث، عن أشعث، عن احلسن، عن أنس بن مالك به، وقال

 .«ب من هذا الوجه من حديث احلسن البصري عن أنسحسن غري»
حدثنا ري، منحدثنا حممد بن عبداهلل بن ( 957 ح 46 / ) «مسنده»وأخرج أبو يعلى يف 

 .«وله ما اكتسب»حفص به، دون قوله 
وهذه الرواية وردت يف قصة أخرى ختتلف عن قصة احلديث السابق، وكأن الترمذي : أقول

 .ْت ذلك بعُض الروايات األخرى اليت جاءت من طريق احلسن، عن أنساختصرها هنا، كما َأْوَضَح
وعليه فهذا حديث آخر منفصل عن سابقه، ولذا فصلت ختريج هذه الرواية ودراستها عن 

 .واهلل أعلم. احلديث السابق
 :أما الروايات اليت خرجت القصة مذكورًا فيها موضع الشاهد فكما يلي

 .حدثنا هاشم(  5   ح 96/  )أخرج اإلمام أمحد 
 .حدثنا عفان(   46 ح 5 4/  )و

يف الرب  «اإلحسان»ابن حبان، كما يف وعنه -( 966 ح 94 / ) «مسنده»وأبو يعلى يف 
 .حدثنا هدبة بن خالد -(654ح    / )، باب الصحبة واجملالسة واإلحسان

= 
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 .حدثنا علي بن اجلعد( 46  ح  45ص) «اجلعديات»وأبو القاسم البغوي يف 

 .من طريق اهليثم بن مجيل(  9 /6 ) «احللية»و نعيم يف وأب
كنت عند رسول اهلل : مخستهم عن املبارك بن فضالة، حدثنا احلسن، أخربين أنس بن مالك قال

 «ا أعددت هلا؟مأما إهنا قائمة ف»: يارسول اهلل، مىت الساعة؟ قال: يف بيته، فجاءه رجل فقال 
فإنك مع من »: قال .واهلل يارسول اهلل ما أعددت هلا من كثري عمل، غري أين أحب اهلل ورسوله: قال

وفيه زيادة على ما هنا، والباقون  هذا سياق أمحد عن عفان إسنادًا ومتنًا «أحببت ولك ما احتسبت
 .لترمذيكما هو لفظ ا «اكتسبت اأنت مع من أحببت ولك م»: بنحوه، وعند البغوي

أن قرة بن خالد رواه عن احلسن عن أنس كرواية ( 6/695 ) «الفتح»وذكر ابن حجر يف 
املبارك بن فضالة، وكذلك أيضًا رواه سالم بن أيب الصهباء عن ثابت عن أنس، وعزامها احلافظ أليب 

 .نعيم
، 544 )البخاري : من طرق عن أنس «الصحيحني» احلديث بدون موضع الشاهد يف: تنبيه
 (.7 5 )، ومسلم ( 6 9،  9 5، 59 5

 :دراسة إسناد الترمذي
الكويف،  بن حممد بن كثري بن رفاعة بن َسَماعة العجلي حممد بن يزيد: أبو هشام الرفاعي - 

 .سنة مثان وأربعني ومئتنيمات . قاضي بغداد
 .روى عن حفص بن غياث، وأيب أسامة محاد بن أسامة، وحممد بن فضيل بن غزوان وغريهم

 .وعنه مسلم، والترمذي، وابن ماجه وغريهم
 .«ما أرى به بأسًا»: قال ابن معني
 . «ثقة، أمرين أبو احلسن الدارقطين أن أخرج حديثه يف الصحيح»: وقال الربقاين

 .«تكلموا فيه، وإمنا تكلم فيه أهل بلدته»: قل السلمي عن الدارقطين قولهون: أقول
 .«ال بأس به»: وقال العجلي ومسلمة بن قاسم

 .«طئ وخيالفخي»: وقال «الثقات»وذكره ابن حبان يف 
 .«صحيحه»وخرج له مسلم يف 

 : هذا ما قيل فيه من تعديل، وأما ما قيل فيه من جتريح
 .«يتكلمون فيه»: وقال مرة. «جمتمعني على ضعفه رأيتهم»: فقال البخاري
 . وضعفه كذلك النسائي وأبو حامت. «رأيت حممدًا يضعف أبا هشام الرفاعي»: وقال الترمذي

= 
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 .«ليس بالقوي عندهم»: وقال احلاكم أبو أمحد

ا كان أضعفنا طلبًا وأكثرن»: وعن ابن منري. واهتمه ابن منري وعثمان بن أيب شيبة بسرقة احلديث
 .«غرائب

 .«له مناكري مجة»: وقال الذهيب
 .«ليس بالقوي»: وقال ابن حجر
 . -السابق-فإن أكثر األئمة على ذلك، ويؤكد هذا قول البخاري . ضعيف: خالصة حاله

 .أعرف به من غريهم موه «تكلم فيه أهل بلدته»: قول الدارقطين: ومما يؤيد تضعيفه أيضًا
 .الظن به لعلمه، أو عدم االطالع على ما يضعفه وحيمل توثيق بعضهم له على إحسان

مقرونًا (     /4)و(  96/ )وبالنسبة لتخريج مسلم له، فإن مسلمًا خرج له يف موضعني 
 .والعلم عند اهلل تعاىل. بغريه

، علل الترمذي الكبري بترتيب أيب طالب (99  )، الثقات للعجلي (667 )الكىن ملسلم 
، سؤاالت السلمي للدارقطين (964 )، الكامل البن عدي (7  /4)اجلرح والتعديل ( 454/ )
، (   4)، ميزان االعتدال ( 696)، هتذيب الكمال (5 6 )، رجال مسلم البن منجويه ( 7 )

، (7/454)، هتذيب التهذيب (   )، من تكلم فيه وهو موثق ( 6 /  )سري أعالم النبالء 
 (. 546)التقريب 
املتوىف سنة أربع . ، أبو عمر الكويف القاضيبن معاوية النخعيبن َطْلق  حفص بن ِغياث -2

 .وتسعني ومئة
 .روى عن أشعث بن عبداهلل، واألعمش، وهشام بن عروة وغريهم
 .وعنه أبو هشام الرفاعي، وإسحاق بن راهويه، وأبو كريب وغريهم

من األئمة األثبات أمجعوا على توثيقه واالحتجاج به، إال »: «الساريدي ه»قال ابن حجر يف 
 .«أنه يف اآلخر ساء حفظه فمن مسع من كتابه أصح ممن مسع من حفظه

 .«ثقة فقيه، تغري حفظه قلياًل يف اآلخر» :«تقريبال»وقال يف 
، فمن ساء حفظه بعدما استقضي»: وما قاله احلافظ يف تغريه أخذه عن أيب زرعة حيث قال

 .«كتب عنه من كتابه فهو صاحل، وإال فهو كذا
 .«كان حفص بآخره دخله نسيان، وكان حيفظ»: وقال أبو داود

= 
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 .( )كال اللفظني قريب من اآلخر يف املعىن املراد منه
                                 

أنه وقع له تغري يسري ال يؤثر يف مجيع حديثه إال ما علم ومهه فيه بسبب ذلك، وما : واحلاصل
 .كان من حديثه القدمي، أو حديثه من كتابه فهو أصح من حديثه يف اآلخر

 .واهلل أعلم. وقد خرج حديثه اجلماعة. «لتقريبا»ما قاله ابن حجر يف : الصة حالهفخ
، شرح علل (  /7)، سري أعالم النبالء (6 4 )، هتذيب الكمال (965 )طبقات ابن سعد 

، (4 4ص)، هدي الساري (6 4 )، التقريب (69 / )، هتذيب التهذيب ( 67/ )الترمذي 
 (.9 )هناية االغتباط 

 .تقدمت ترمجته يف احلديث السابق. ثقة. بن جابر احُلدَّاين بن عبداهلل أشعث -3
 (.   ص)تقدمت ترمحته . ثقة فقيه فاضل مشهور يرسل كثرياً ويدلس. احلسن البصري -4

 :احلكم على احلديث
 .ضعيف هبذا اإلسناد من أجل أيب هشام الرفاعي

، وهو ال بأس به، إال أنه يدلس وصفه بذلك غري واحد، لكنه توبع؛ تابعه املبارك بن فضالة
العتدال ، ميزان ا(6955)هتذيب الكمال : ينظر. وجعله ابن حجر يف املرتبة الثالثة يف املدلسني

 (. 7)، تعريف أهل التقديس (5454)، التقريب (9 /6 )، هتذيب التهذيب (9664)
لكنه صرح بالتحديث فانتفت شبهة التدليس، وال يرد هنا أيضاً تدليس احلسن البصري ألنه أيضًا 

 .-كما تقدم يف التخريج-صرح باإلخبار 
حلديث ورد مكاهنا يف طريق وهي موضع الشاهد من ا «وله ما اكتسب»: إال أن لفظة: أقول

، هكذا رواها أصحاب -كما هو لفظ احلديث السابق- «لك ما احتسبتو»املبارك بن فضالة 
موافقًا الترمذي يف  «لك ما اكتسبتو»: املبارك ابن فضالة، سوى مارواه علي بن اجلعد عنه فقال

 .ابن اجلعدلفظه، إال أن رواية اجلماعة من أصحاب املبارك مقدمة على ما تفرد به 
كما هو لفظ احلديث  «ولك ما احتسبت»: وعليه فيمكن القول بأن اللفظ الثابت هو قوله

السابق، وكما هو لفظ رواية املبارك بن فضالة عن احلسن عن أنس، وهو كذلك لفظ رواية قرة بن 
. -كما ذكر ابن حجر-خالد عن احلسن عن أنس، ورواية سالم بن أيب الصهباء عن ثابت عن أنس 

 . واهلل أعلم
كسب : «اكتسب»وذلك ألن معىن »: فقال( 66  /6 ) «شكاةشرح ال»علق الطيـيب يف (   )

 .«...وهذا هو معىن االحتساب. كسبًا يعتد به، وال يرد عليه سبب الرياء والسمعة
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، أي اْعَتدَّ به عند ( )احَتَسب ابنًا له: ( )يقال. ( )االعتداد به عند اهلل: االحتساب بالشيءو
 .(4)اهلل

 .(9)واهلل أعلم. (5)واكتسبت (6)أي أنت مع من أحببت، ولك مع هذا أجر ما احتسبت

                                 
 .«ربه»(: س)يف (   )
 .وإثباهتا من بقية النسخ. «تعاىل»حترفت يف األصل إىل  «يقال»(   )
 .إثباهتا من بقية النسخو «أفعاله»حترفت يف األصل إىل  «ابنًا له»(   )
مصيبته به يف مجلة باليا اهلل اليت  دََّتاْع: معناه» (:54 / )مادة حسب  «النهاية»قال ابن األثري يف (  4)

 .«يثاب على الصرب عليها
منا قيل ملن ينوي وإ»: (59 / )قال ابن األثري . طلب األجر والثواب: فمعىن االحتساب: أقول

. «احتسبه؛ ألن له حينئذ أن يعتد عمله، فُجِعل يف حال مباشرة الفعل كأنه معتد به: بعمله وجه اهلل
 (.455/ )، ترتيب لسان العرب (6  / )الصحاح : وينظر

 (.س)ليست يف  «احتسبت ولك مع هذا أجر ما»مجلة (  6)
 .«أو اكتسبت»(: ب)و( س)يف (  5)
 (.أ)ليست يف  «واهلل أعلم»(  9)
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 من التهاجر ( )ن باب ما ينهىوم

 :من الصحاح

 .( )«...إياكم والظن»: حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه عن النيب  -64
 .(4)وقد سبق بيان احلديث بتمامه. اتباع الظن ( )حيذرهم

                                 
 .«املصابيح»وهو املوافق ملا يف  بقية النسخ،واملثبت من  «هني»: يف األصل(   )
، وال حتسسوا، وال فإن الظن أكذب احلديث»: وتتمته( 765 ح  4 / ) «املصابيح»احلديث يف (   )

: ويروى «وانًاجتسسوا، وال تناجشوا، وال حتاسدوا، وال تباغضوا، وال تدابروا، وكونوا عباد اهلل إخ
 .«وال تنافسوا»

 :خترجيه
 .متفق عليه

 . بنحوه(  4 6ح 9   ص... )أخرجه البخاري يف النكاح، باب ال خيطب على خطبة أخيه
وفيه أيضًا، يف . بنحوه( 5654ح 44  ص)ويف األدب، باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر 

 [  :احلجرات]               : باب
 .بلفظه( 5655ح 47  ص)

 .بنحوه( 4 59ح   4 ص)ويف الفرائض، باب تعليم الفرائض 
 746 /4)ومسلم يف الرب والصلة، باب حترمي الظن والتجسس والتنافس والتناجش وغريها 

 .وردت عنده «وال تنافسوا»ورواية . من عدة طرق بنحوه(  65 ح
 .أنسب وهو( ب)و( س)، واملثبت من «حيذركم»: (أ)يف األصل و(   )
 .مل أقف على موضع شرحه للحديث(  4)
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ُتعرض أعمال الناس يف »: ومنه حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه، عن رسول اهلل  -67
 .( )احلديث «...كل مجعة مرتني

 .«يوم االثنني ويوم اخلميس»: بينه بقوله ( )األسبوع، وقد: ( )املراد من اجلمعة
( إال عبٌد: )«املصابيح»وجدناه يف كتاب  «لكل عبد مؤمن إال عبدًا (4)فُيغفر»: وقوله
؛ فإنه استثناء من كالم موجب، (6)بالنصب، وهو أوجه «كتاب مسلم»وهو يف . على الرفع

 .وبه وردت الرواية الصحيحة
رواه مسلم يف  (5)ذا احلديث على هذا السياقه «تركوا هذين حىت َيِفيئاا»: وفيه

 .«(7)ُكواْراأو »: «املصابيح»فأسقط عنه يف  (4)«(9)ْتُرُكوا أو اْرُكواا»: ، وفيه«كتابه»
 .( )«ْنِظرواَأ»: ، ويف بعضها( )«( )تركواا»: وقد رواه مسلم بطرق شىت، ويف بعضها

                                 
تعرض أعمال الناس يف كل مجعة مرتني يوم »: بلفظ( 764 ح  4 / ) «املصابيح»احلديث يف (   )

اتركوا هذين : وبني أخيه شحناء، فيقالينه باالثنني ويوم اخلميس، فُيغفر لكل عبد مؤمن إال عبدًا 
 .«حىت يفيئا

 :خترجيه
هبذا ( 5 :656 ح 749 /4)والصلة، باب النهي عن الشحناء والتهاجر  أخرجه مسلم يف الرب

 .اللفظ
 (.أ)ساقطة من  «اجلمعة»(   )
 .(ب)و (س)، واملثبت من «قد»(: أ)يف األصل و(   )
 .«فيغفر»بعد  «له»زيادة ( س)يف (  4)
 .«ألوجها»: يف النسخ األخرى(  6)
 .«لنسقا»(: أ)يف (  5)
 . وهو خطأ «اركبوا»(: أ)يف (  9)

ورواه بعضهم بقطع . وسكون الراء وضم الكاف -وهي مهزة وصل-بضم اهلمزة : «ركواا»و
 (.64 /5 )، املنهاج ( 5 / )مشارق األنوار : ينظر. اهلمزة املفتوحة، وسيأيت بيان معناها

 (.656 : 5 )صحيح مسلم (  4)
 .«وأركوا»(: س)يف (  7)
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 .فعلى ماذكرت «ملصابيحا»وأما السياق الذي يف 
 .من غري تردد، وهو األمثل (6)«ْرُكواا»: يف بعض الروايات (4)وقد ورد

 .(5)أخرين: اْرِكين إىل كذا، أي: أخروا، يقال للغرمي: اهومعن

                                 
 (.أ)ن ساقطة م «ويف بعضها اتركوا»مجلة (   )
أفردت يف بعض الروايات، وليس كذلك، بل وردت مرة  «كوااتر»ُيفَهم من كالم املؤلف أن لفظة (   )

 .«اتركوا أو اركوا»واحدة على التردد كما يف الرواية السابقة 
 (. 6 :656 )صحيح مسلم (   )

املوضع -نهاج امل: ينظر. أخروا: ومعناها. وهي بقطع اهلمزة املفتوحة وسكون النون وكسر الظاء
 (. 4/95)، مرقاة املفاتيح -السابق

 .«ردتو»(: س)يف (  4)
 (.5 :656 )صحيح مسلم (  6)
 (. 5  /5)مادة ركا  «لصحاحا»بنصه يف (  5)
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 [ب/74 ]

 مسعت رسول اهلل : رضي اهلل عنها قالت ( )ومنه حديث أم كلثوم بنت عقبة -56
 .( )«خريًا فيقول خريًا أو َيْنمي ليس الكذاب الذي يصلح بني الناس»: يقول

 .( )َنَمْيت احلديث، إذا بلَّْغُته على وجه اإلصالح وطلب اخلري، َأْنِميه: يقال
 .(4)بالتشديد( َنمَّْيته: )فإذا بلغته على وجه النميمة وإفساد ذات البني، قلت/

 .(6)وإمنا مل يكن هذا النوع كذبًا؛ ألن القصد فيه صحيح
: -مثل قوله-، فيقول (5)قة القول بالكنايةمث على قائله أن يؤدي ما استطاع عن حقي

. «ال أظن أنه يقول فيك قواًل سيئًا (4)صاحبك شيء تكرهه، وأنا (9)أرجو أن ال يصدر عن»

                                 
دينة ماشية، وبايعت رسول أسلمت قدميًا، وهاجرت إىل امل. أم كلثوم بنت عقبة بن أيب معيط األموية(   )

أسد : ينظر. وهي أخت عثمان بن عفان ألمه رضي اهلل عن اجلميع. وماتت يف خالفة علي. اهلل 
 (.4956)، التقريب (     )، اإلصابة (9646)الغابة 

: وزاد «ويقول خريًا وينمي خريًا»: بلفظه إال أن فيه( 6 7 ح 44 / ) «املصابيح»احلديث يف (   )
احلرب، : يرخص يف شيء مما يقول الناس كذبًا، إال يف ثالثة -النيب تعين -مل أمسعه و»: قالت

 .«واإلصالح بني الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث املرأة زوجها

 :خترجيه
 .متفق عليه، دون الزيادة فعند مسلم

 (. 57 ح 7 6ص)أخرجه البخاري يف الصلح، باب ليس الكاذب الذي يصلح بني الناس 
 (. 566 ح   6 /4)مسلم يف الرب والصلة، باب حترمي الكذب وبيان املباح منه و

 .«أمنيته»(: أ)يف (   )
غريب احلديث : وينظر. لألصمعي هونسب( 5 6 /5)مادة منا  «الصحاح»هذا التعريف بنحوه يف (  4)

  (.66 /6)، والنهاية ( 6 / )أليب عبيد 
وإمنا نفى عن املصلح كونه كذاباً باعتبارقصده »(: ب/67 ل ) «شرح املصابيح»قال البيضاوي يف (  6)

 .«دون قوله، ولذلك نفى النعت دون الفعل
 (.7 4/4)القاموس مادة كىن : ينظر. هذا هو املراد هنا. أن تتكلم بشيء وأنت تريد غريه: الكناية(  5)
 (.س) إىل هنا تكرر يف «حقيقة القول»: من قوله(  9)
 .«وإين»(: ب)و( س)يف (  4)
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إين »: وحقيقة القول «ال أظن»: عنه بقوله ( )وقد مسع منه أخبث قول وأفحش كالم، َفُيَورِّي
 .«ال أظن، بل أحتقق

 .(6)«عن الكذب (4)مَلْنُدوَحة ( )يف املعاريض إنَّ»: ( )بقوله ومثل ذلك أراد النيب 
                                 

ترتيب : ينظر. َورَّيُت اخلرب ُأَورِّيه َتْوِرية، إذا سترته وأظهرت غريه: يقال. وهي الستر من التَّْوِرَية(   )
 (.  4/44)اللسان مادة ورى 

 (.س)ساقطة من  «بقوله»(   )
، النهاية (76/ )مشارق األنوار : ينظر. مجع ِمْعراض، من التعريض وهو خالف التصريح املعاريض(   )

 (. 7 / )مادة عرض 
. واملراد أن يف املعاريض ما يستغين به الرجل عن االضطرار إىل الكذب. أي سعة وفسحة: ملندوحة(  4)

 (.   / )غريب احلديث أليب عبيد : ينظر
 .روي هذا احلديث عن عمران بن حصني مرفوعًا وموقوفًا(  6)

 .ومداره على قتادة، عن مطرف بن عبداهلل بن الشخري، عن عمران بن حصني
وكل واحدٍ منهما وقع عليه اختالف . شعبة بن احلجاج، وسعيد بن أيب عروبة: وعن قتادة رواه

 :وإليك بيان ذلك. يف رفعه ووقفه
 .ةحديث شعب: أواًل
 .من رواه مرفوعًا - 

أخربنا حممد ( 9  ح 67 ص)باب التعريض بالشيء  «يلةلعمل اليوم وال»أخرج ابن السين يف 
 .ابن جرير الطربي، حدثنا الفضل بن سهل األعرج، ثنا سعيد بن أوس، ثنا شعبة، به، بنحوه

 .من رواه موقوفًا - 
عن (  6 ح 65 /4 ) «لكبريا»، والطرباين يف (6  /4) «الطبقات»أخرج ابن سعد يف 

 .يب الوليد الطيالسيأ
  4 /6)يف األدب، باب من كره املعاريض ومن كان حيب ذلك  «املصنف»وابن أيب شيبة يف 

 .عن عقبة بن خالد( 5649 ح
 .عن عمرو بن مرزوق( 469ح 64 ص)باب من الشعر حكمة  «األدب املفرد»والبخاري يف 

 .آدمعن ( 446ح  5 ص)ويف باب املعاريض 
 .حدثنا وهب بن جرير: عن إبراهيم بن مرزوق قال( 96 /9) «مشكل اآلثار»والطحاوي يف 

= 
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 .من طريق بقية(  9 ح  4ص) «مساوئ األخالق»واخلرائطي يف 
 .من طريق روح( 4974ح  6 /4) «شعب اإلميان»والبيهقي يف 

عامر العقدي،  وأيبمن طريق أيب داود الطيالسي، (  6 /5 ) «التمهيد»وابن عبدالرب يف 
 .وعبدالرمحن بن مهدي

وقد صرح قتادة بالسماع عند ابن سعد والبخاري . عشرهتم عن شعبة به، بلفظه ويف أوله قصة
 .واخلرائطي

 4  /4)يف األدب، باب جواز الشعر واالستماع إليه  «جممع الزوائد»وأورده اهليثمي يف 
 .«رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح»: وقال( 66   ح

 :النظر يف اخلالف
يظهر جلياً رجحان الوجه الثاين؛ فإن رواته أكثر وفيهم ثقات أثبات، كأيب داود الطيالسي وابن 

 -حسب ما وقفت عليه-مهدي وأيب الوليد الطيالسي، بينما مل يرو الوجه األول سوى راٍو واحد 
دراسة اإلسناد، وهو سعيد بن أوس أبو زيد النحوي، وهو صدوق وستأيت ترمجته مفصلة عند 

 .واهلل أعلم. فالصواب يف حديث شعبة الوقف

 .حديث سعيد بن أيب عروبة: ثانيًا
 .من رواه مرفوعًا - 

يف  «سننه»طريقه البيهقي يف ومن -( 75/ )و( 6 / ) «الكامل»أخرج ابن عدي يف 
عن أمحد بن حممد بن  -(77 /6 )الشهادات، باب املعاريض فيها مندوحة عن الكذب 

 .يز بن اجلعدعبدالعز
 .عن عبداهلل بن خالد، حدثنا حممد بن عبداهلل السراج(  9 ص) «األمثال»وابن حيان يف 
 .من طريق أنيس أيب عمرو املستملي(   6 ح 7  / ) «الشهاب مسند»والقضاعي يف 

-6  ص)باب يف فضيلة الصدق وذم الكذب  «اآلداب»، ويف -املوضع السابق-والبيهقي 
 .حممد بن الفضل بن جابر من طريق(  7 ح    

أربعتهم عن إمساعيل بن إبراهيم الترمجاين، عن داود بن الزبرقان، عن سعيد بن أيب عروبة، عن 
: وليس يف إسناد ابن حيان. قتادة، عن زرارة بن أيب أوىف، عن عمران بن حصني مرفوعًا بلفظه

= 
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يب عروبة أحد فرفعه غري وهذا احلديث ال أعلمه رواه عن سعيد بن أ»: وقال ابن عدي. زرارة

 .وبنحوه قال البيهقي. «داود بن الزبرقان
 .من رواه موقوفًا - 

أخربنا أبو عبداهلل احلافظ، ثنا أبو العباس حممد بن : يف املوضع السابق «سننه»أخرج البيهقي يف 
 .يعقوب، ثنا حيىي بن أيب طالب، أنبأ عبدالوهاب بن عطاء

ا أبو عبداهلل احلافظ، أنا أبو عبداهلل الصفار، نا أمحد بن أخربن -املوضع السابق- «الشعب»ويف 
 .عصام، نا روح

 .كالمها عن سعيد بن أيب عروبة به، كرواية شعبة
حدثنا عبدة، عن سعيد بن أيب عروبة، عن قتادة ( 94  ح 5 5/ ) «الزهد»وأخرج هناد يف 

 .بلفظه هفذكر: ن بن احلصنياقال عمر: قال

 :النظر يف اخلالف
وحده، وقد قال فيه  هو داود بن الزبرقان: -املرفوع-مما تقدم أن الذي روى الوجه األول تبني 

اجملروحني : وتنظر ترمجته يف .«متروك وكذبه األزدي»(: 946 ) «التقريب»ابن حجر يف 
، هتذيب (567 ) ، ميزان االعتدال(967 )، هتذيب الكمال (4 5)، الكامل البن عدي ( 7 / )

 (.56 / )التهذيب 
 :وأما الذين رووا الوجه الثاين فهم

ويف  -كما قال أمحد-وهو من أعلم الناس بسعيد بن أيب عروبة . عبدالوهاب بن عطاء - 
، من (566 )، هتذيب الكمال ( 5/9)اجلرح والتعديل : ينظر. «صدوق رمبا أخطأ»: «التقريب»

، شرح علل الترمذي ( 5 4)، التقريب (74 /5)، هتذيب التهذيب (4  )تكلم فيه وهو موثق 
( /655.) 

هتذيب التهذيب : ينظر. «ثقة فاضل له تصانيف»: قال ابن حجر. روح بن عبادة البصري - 
 (. 75 )، التقريب ( 6 / )

، (  5 )هتذيب الكمال : ينظر. ثقة ثبت: قال ابن حجر. عبدة بن سليمان الكاليب الكويف - 
 (.57 4)التقريب 
 .وهبذا يظهر واضحًا أن الصواب يف حديث سعيد بن أيب عروبة أيضًا الوقف: أقول

= 
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 :اخلالصـة

 .أعلمواهلل . مما تقدم يتبني أن الصواب يف حديث عمران بن حصني هو الوقف
 .«هذا هو الصحيح موقوف»: -عقب خترجيه للحديث موقوفًا-قال البيهقي 

روي ذلك عن »(: 9 4 /5) «ختريج أحاديث إحياء علوم الدين»وقال العراقي، كما يف 
 .«واملوقوف أصح ،عمران بن احلصني مرفوعًا وموقوفًا

 :دراسة إسناد ابن السين
تلزم ذلك أن أدرس إسناد مصدر رفع احلديث، حيث إن املؤلف أورد احلديث مرفوعًا، فاس)

 (فكان االختيار على سند ابن السين
اإلمام املشهور صاحب املصنفات،  بن يزيد بن كثري، أبو جعفر الطَّربيحممد بن جرير  - 

 .املتوىف سنة عشر وثالث مئة
 .يع، واحلسن بن عرفة وغريهمروى عن الفضل بن سهل، وأمحد بن من

 .وعنه ابن السين، وابن عدي، والطرباين وغريهم
 .«ما أعلم على أدمي األرض أعلم من حممد بن جرير»: قال ابن خزمية
 .«قلَّ أن ترى العيون مثله. كان من أفراد الدهر علمًا، وذكاًء، وكثرة تصانيف»: وقال الذهيب
، سري أعالم النبالء (6 9/ )، تذكرة احلفاظ (44 / 6)، تاريخ دمشق ( 5 / )تاريخ بغداد 

 (. 96)طبقات احلفاظ ( 6  / )، طبقات الشافعية للسبكي (59 /4 )
املتوىف سنة مخس ومخسني . ، أبو العباس البغداديبن إبراهيم األعرج الفضل بن سهل -2
 .ومئتني

 .وأمحد بن حنبل، وعلي بن املديين وغريهم روى عن سعيد بن أوس،
 .وعنه حممد بن جرير الطربي، والبخاري، ومسلم وغريهم

 .«الثقات»وذكره ابن حبان يف . «ثقة»: قال النسائي
 .«صدوق»: وقال أبو حامت

يعين يف الذكاء »: -معلقًا-قال اخلطيب . «كان أحد الدواهي»: وقال أمحد بن احلسني الصويف
 .«ودة األحاديثواملعرفة وج

 . «أنا ال أحدث عنه؛ ألنه كان ال يفوته حديث جيد»: وقال أبو داود السجستاين
= 
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ما هبذا اخليال يغمز احلافظ، مث هذا أبو داود قائل هذا قد روى عنه يف »: -معلقًا-قال الذهيب 

 . «مشهور ثقة»: ولذا قال الذهيب يف موضع آخر .«سننه
 .واهلل أعلم .«صحيحيهما»وثيقه، مث قد خرج له الشيخان يف وهو كذلك؛ ملا تقدم يف ت: أقول

، هتذيب الكمال (54 /  )، تاريخ بغداد (7/9)، ثقات ابن حبان ( 9/5)اجلرح والتعديل 
، (4 59)، ميزان االعتدال (67 /  )، سري أعالم النبالء ( 66/ )، تذكرة احلفاظ (4 49)

 ( 646)، التقريب (66 /4)هتذيب التهذيب 
، البصري، اللغوي النحوي بن ثابت بن بشري بن أيب زيد، أبو زيد األنصاري سعيد بن أوس -3

 .ومئتني -وقيل مخس عشرة-املتوىف سنة أربع عشرة 
 .روى عن شعبة بن احلجاج، وعبدامللك بن جريج، وإسرائيل بن يونس وغريهم

 .سهل األعرج، وأبو عبيد القاسم بن سالم، وحممد بن سعد وغريهموعنه الفضل بن 
ووثقه صاحل بن حممد البغدادي، واألصمعي، وأبو عبيدة، . «ثقة ثبت»: قال احلاكم واخلطيب

 .وعبدالواحد
 . «صدوق»: وقال ابن معني

 .«هو صدوق: مسعت أيب ُيَجمِّل القول فيه، ويرفع شأنه، ويقول»: وقال ابن أيب حامت
 .«فأنا أخربته ،وأخربين الثقة: كل ما قاله سيبويه»: حكى السريايف أن أبا زيد كان يقولو

 .«مسعت األنصاري يكذبه»: فقال ُبْندار: وتكلم فيه أقوام
 .«نسب إىل القدر»: وقال النسائي. «يذكر بالقدر»: وقال مسلم

 .«كان قدريًا، ضعيفًا غري ثبت»: وقال الساجي
ي عن ابن عون ما ليس من حديثه، روى عنه البصريون، ال جيوز يرو»: وقال ابن حبان

مث ساق ابن حبان له حديثًا . «االحتجاج مبا انفرد به من األخبار وال االعتبار إال مبا وافق فيه الثقات
 .يرويه عن ابن عون َوِهَم فيه

 .«صدوق له أوهام، ورمي بالقدر»: ولذا قال ابن حجر
: «ديوان الضعفاء»وقال يف  .«ذو تصانيف ،ثقة عالمة»: «شفالكا»وأما الذهيب فقال يف 

 .«صدوق»
= 
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فإنه ثقة يف األصل كما قال أكثر األئمة، لكن وقعت . صدوق، كما قال الذهيب: خالصة حاله

ومن أوهامه هذا . فنـزل بسببها إىل درجة الصدوق -كما ذكر ابن حبان وتبعه ابن حجر-له أوهام 
 .بيان ذلكاحلديث الذي معنا كما سبق 

 . وَمن ضعََّفه من أهل العلم فلعله نظر إىل أوهامه اليت وقع فيها، أو بسب ما رمي به من البدعة
إن الكذب هنا مبعىن اخلطأ، : وهكذا تكذيب األنصاري له فلم يتابع على ذلك، مث إنه قد يقال

موىل ابن  مةيف ترمجة عكر «هدي الساري»»ذكر هذا ابن حجر يف . كما كان يطلق أهل احلجاز
 .عباس

ولو ثبت . «كان أبو حامت يدفع عنه القدر»: وأما نسبته إىل القول بالقدر، فقد قال أبو داود
واهلل . ذلك عنه، فلم يثبت أنه كان داعية ملا ُرِمي به، ومل يكن هذا احلديث مما يعضد هذه البدعة

 .أعلم
، اجلرح والتعديل (يق البستويحتق - 6  )، سؤاالت اآلجري أليب داود ( 7  )الكىن ملسلم 

، سري أعالم النبالء (7   )، هتذيب الكمال (7/99)، تاريخ بغداد (4  / )، اجملروحني (4/4)
، هتذيب (464 )، الكاشف (44  )، ميزان االعتدال (697 )، ديوان الضعفاء (7/474)

 (.    )، بغية الوعاة ( 9  )، التقريب (4/4)التهذيب 
 (.4  ص)تقدمت ترمجته . ثقة حافظ متقن. شعبة بن احلجاج -4
 (.   ص)تقدمت ترمجته . ثقة ثبت كثري التدليس واإلرسال. قتادة بن ِدَعامة -5
 (.9  ص)تقدمت ترمجته . ثقة عابد فاضل. ربن الشِّخِّْي ُمَطرِّف بن عبداهلل -6

 :احلكم على احلديث
 (.9  ح    ص) «املقاصد احلسنة»هذا إسناد حسن يف الظاهر، وقد جوده العراقي كما يف 

وهو الصواب، أعين أنه موقوف على عمران بن  -سبق بيان ذلككما -لكنه ُمَعلُّ بالوقف : أقول
 .احلصني، فال يصح رفعه إىل النيب 
وقال ابن حجر يف . «رجاله رجال الصحيح»: وتقدم قول اهليثمي. وهذا املوقوف سنده صحيح

ختريج أحاديث إحياء »وكذلك قال العراقي، كما يف  .«رجاله ثقات»(: 6 6/5 ) «الفتح»
 (.4 4 /5) «وم الدينعل

: ينظر. ومع قولنا بأن املوقوف هو الصحيح، فقد أشار العسكري إىل أن حكمه الرفع: أقول
 .-املوضع السابق- «املقاصد احلسنة»و «ختريج أحاديث إحياء علوم الدين»

= 
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................................................  ( )هذا هو السبيل يف األنواع الثالثة

                                 
أما يف املعاريض ما يكفي »: رضي اهلل عنه موقوفًا أيضًا بلفظ وله شاهد عن عمر بن اخلطاب

 «كذباملسلم عن ال
 .عن معاذ بن معاذ( 5645 ) «مصنفه»أخرجه ابن أيب شيبة يف 

 .عن عيسى بن يونس( 99  ) «الزهد»وهناد يف 
 .حدثنا معتمر: قال ،عن احلسن بن عمر( 444) «األدب املفرد»والبخاري يف 
 .أيب حممد الرازيمن طريق ( 57 /9) «ثارمشكل اآل»والطحاوي يف 
 .من طريق يزيد بن هارون(  497) «شعب اإلميان»، ويف «سننه»والبيهقي يف 

 .من طريق محاد بن سلمة(  6 /5 ) «التمهيد»وابن عبدالرب يف 
 .مجيعهم عن سليمان التيمي، عن أيب عثمان النهدي، عن عمر بن اخلطاب

 .هواللفظ للبخاري والباقون بنحو
 .وهذا إسناد صحيح: أقول

، والسخاوي (4 9 ، 444 ) «ختريج أحاديث إحياء علوم الدين»وأورده العراقي، كما يف 
من طريق حممد بن كثري، عن  «األمثال»وعزياه إىل العسكري يف ( 9  ) «املقاصد احلسنة»يف 
ملسلم احلر عن إن يف املعاريض ملندوحة للرجل ا»: قال عمر بن اخلطاب: يث، عن جماهد قالل

 .«الكذب
فذهبت طائفة إىل أنه ال جيوز : هذه املسألة اليت تناوهلا املؤلف رمحه اهلل مما اختلف فيه أهل العلم(   )

ها، متمسكني بالقاعدة الكلية يف الكذب الصريح بشيء من األشياء، ال يف هذه الثالثة وال يف غري
ومنهم الطربي والطحاوي واملهلب واألصيلي . حترميه، وتأولوا هذه األحاديث على التورية والتعريض

 .وغريهم
 .واملؤلف مييل إىل هذا القول

وذهب آخرون إىل أن الكذب يف هذه األنواع الثالثة مرخص فيه؛ لظاهر احلديث، وملا حيصل 
 .ومنهم اخلطايب والقرطيب والنووي وابن العريب وغريهم. يندفع به من املفاسدبذلك من املصاحل و

= 
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رضي اهلل عنها،  ( )ةيف حديثها، وكذلك يف حديث أمساء بنت يزيد األنصاري ( )اليت َذَكَرْتها
 .( )وهو تاٍل هلذا احلديث

                                 
أن األوىل أن ال يكذب يف هذه الثالثة إذا وجد عنه مندوحة، فإن مل توجد : وذكر بعض هؤالء

، معامل السنن ( 9 -65 /9)مشكل اآلثار : وللمزيد ينظر. واهلل أعلم. املندوحة أعملت الرخصة
 (.44 /5)و( 64 /6)، فتح الباري ( 5/67)، املفهم (4/99)املعلم  ، إكمال(5  /9)

 (.س)، واملثبت من «ذكرته»(: ب)يف األصل و(   )
 . (ب)و (س)واملثبت من  «األنصاري»: يف األصل(   )

أم عامر، : أم سلمة ويقالكنيتها . األنصارية األوسية مث األشهلية وهي أمساء بنت يزيد بن السكن
شهدت الريموك وقتلت بعمود فسطاطها تسعةً من الروم، وعاشت إىل . وكان يقال هلا خطيبة النساء

 (.5 64 )، اإلصابة (75 / )سري أعالم النبالء : ينظر. دولة يزيد بن معاوية
 44 / )يف قسم احلسان عقب احلديث السابق  «املصابيح»حديث أمساء ذكره البغوي يف (   )

: ال حيل الكذب إال يف ثالث»: قال رسول اهلل  :تعن أمساء بنت يزيد أهنا قال: ولفظه(   7 ح
 .«كذب الرجل امرأَته لُيرِضَيها، والكذب يف احلرب، والكذب لُيصلح بني الناس

 :خترجيه
عن ( 746 ح 46 /5)إصالح ذات البني  أخرجه الترمذي يف الرب والصلة، باب ما جاء يف

 .حممد بن بشار، وحممود بن غيالن
 (.5665 ح 9  /6)يف األدب، باب ما رخص فيه من الكذب  «مصنفه»وابن أيب شيبة يف 

 (.9564 ح  46/64) «مسنده»وأخرجه اإلمام أمحد يف 
 .ةعن بكار بن قتيب(   7 ح 65 /9) «مشكل اآلثار»وأخرجه الطحاوي يف 

 .م عن أيب أمحد الزبرييمخسته
 .والترمذي أيضًا عن حممود بن غيالن، عن بشر بن السري

 56 /4 ) «الكبري»، والطرباين يف ( 7  ح 96 /6) «مسنده»وإسحاق بن راهويه يف 
 .عن قبيصة بن عقبة( 6 4ح

 .عن عبدالرزاق( 9679 ح 46/694)وأمحد 
= 
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شهر بن حوشب، عن أمساء، مرفوعًا  أربعتهم عن سفيان، عن عبداهلل بن عثمان بن خثيم، عن

ال نعرفه من حديث أمساء إال من حديث ابن [ غريب]هذا حديث حسن »: وقال الترمذي. بنحوه
 (.55 /  ) «حتفة األشراف»وما بني معقوفتني من . «خثيم

 .عن عبدالرمحن بن مهدي( 9696 ح 46/666)وأخرجه أمحد 
 .بن عمرو الضيبعن داود (  66) «الصمت»وابن أيب الدنيا يف 

 465/ .. ).يف باب ما يستحب من اإلصالح بني الناس «مكارم األخالق»واخلرائطي يف 
 .عن نصر بن داود بن مهران( 465ح

 .من طريق سعيد بن أيب مرمي(   4) «الكبري»والطرباين يف 
 .من طريق احلسن بن الربيع( 4975ح 64 /4) «ميانإلشعب ا»والبيهقي يف 

 .بن عبدالرمحن العطار، عن ابن خثيم، به، بنحوه وفيه زيادةمخستهم عن داود 
 .عبدالرمحن بن سليمان الرازي طريق من( 6 7 ) «مشكل اآلثار»وأخرجه الطحاوي يف 

 .من طريق حيىي بن سليم( 7 4)والطرباين 
 .من طريقني عن زهري(   4)ويف 

إباحة الكذب فيه يف االستئذان، باب إصالح ذات البني و «شرح السنة»والبغوي يف 
 .من طريق الفضل بن العالء( 646 ح 4  /  )

 .أربعتهم عن ابن خثيم، به، بنحوه، وحديث حيىي بن سليم عقب قصة طويلة

 :دراسة سند الترمذي
 (.9  ص)تقدمت ترمجته . ثقة. ُبْندار حممد بن بشار - 
. بن عمر بن درهم األسدي موالهم، الكويف حممد بن عبداهلل بن الزبري: أبو أمحد الزبريي -2

 .املتوىف سنة ثالث ومئتني
 .ل بن يونس، ومسعر بن كدام وغريهمروى عن سفيان الثوري، وإسرائي

 .وعنه حممد بن بشار، وحممود بن غيالن، وزهري بن حرب وغريهم
 .«ما رأيت رجاًل قط أحفظ منه»: قال بندار

 .«حافظ للحديث عابد جمتهد، له أوهام»: وقال أبو حامت
 .«ثقة حافظ»: وقال الترمذي

 .«الثوريثقة ثبت، إال أنه قد خيطئ يف حديث »: «التقريب»ويف 
= 
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، هتذيب (9 4 ، 9 4)، سنن الترمذي رقم احلديث ( 55 ،   5 ترتيب ثقات العجلي 

، هتذيب التهذيب (7 7/6)، سري أعالم النبالء (9965)، ميزان االعتدال ( 4 6)الكمال 
 (.9 56)، التقريب (9  /7)

تقدمت ترمجته . ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة. بن مسروق الثوري سفيان بن سعيد -3
 (.45 ص)

بتشديد التحتية نسبة إىل )القارّي ( باملعجمة واملثلثة مصغرًا) عبداهلل بن عثمان بن ُخَثْيم -4
 .املتوىف سنة اثنتني وثالثني ومئة. عثمان املكي، أبو (القارة بطن من ُخَزمية بن ُمْدِركة

 .روى عن شهر بن حوشب، وعطاء بن أيب رباح، وسعيد بن جبري وغريهم
 .وعنه الثوري، وداود العطار، وزهري بن معاوية وغريهم

 :اختلفت أقوال األئمة فيه
 .«أحاديثه ليست بالقوية»: وقال مرة أخرى. «ثقة حجة»: فقال ابن معني مرة

لني »: وعنه أيضًا. «ليس بالقوي يف احلديث»: وعن النسائي. «ثقة»: النسائي والعجلي وقال
 .«احلديث

 .«كان ثقة، وله أحاديث حسنة»: وقال ابن سعد
 .«ال حيتج به»: وعنه. «ما به بأس، صاحل احلديث»: وقال أبو حامت

: «ء األمصارمشاهري علما»وقال يف . «كان خيطئ»: وقال «الثقات»وذكره ابن حبان يف 
 .«كان من أهل الفضل والنسك والفقه واحلفظ»

 .«هو عزيز احلديث، وأحاديثه حسان مما جيب أن يكتب»: وقال ابن عدي
 .«ثقة»: وقال الذهيب

 .«صحيحه»وخرج له مسلم يف 
 . «صدوق»: «التقريب»كما قال احلافظ يف : خالصة حاله

ما ذاك إال بسبب ما رأوه من الوهم واخلطأ يف فإن أكثر الذين وثقوه جاء عنهم تضعيفه أيضًا، و
حديثه، وقد ذكر النسائي وابن عدي وغريمها بعض األحاديث اليت وهم فيها، وصرح ابن حبان 

ولذا ختم ابن عدي . وبسبب هذه األوهام نزلت درجته عن الثقة إىل الصدوق. بوقوع اخلطأ منه
 .واهلل أعلم. «ثه حسانأحادي»: فقال -بعد ما ساق بعض ما وهم فيه-ترمجته 

= 
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 :ومن الحسان

أن يهجر ال يكون ملسلم »: ( )قال حديث عائشة رضي اهلل عنها أن رسول اهلل  - 5
 .( )احلديث «...مسلمًا فوق ثالثة

                                 
( 44 /6)، سنن النسائي (  7)، ترتيب ثقات العجلي ( 56 )طبقات ابن سعد 

، مشاهري (4 /6)، ثقات ابن حبان (   /6)، اجلرح والتعديل (445)، ضعفاء العقيلي (66 /4)و
، األنساب (9 4)، رجال مسلم البن منجويه ( 74)، الكامل البن عدي (4 5)علماء األمصار 

، ديوان الضعفاء (4449)، ميزان االعتدال (9 4 )، هتذيب الكمال (5 4/4)سمعاين لل
 (.6   )، ُلب اللباب للسيوطي (455 )، التقريب (96 /6)، هتذيب التهذيب (5   )

 (.6 4ص)تقدمت ترمجته . حسن احلديث. َشْهر بن َحْوَشب -5

 :احلكم على احلديث
وقد حسنه . وبقية رجاله ثقات. حسن هبذا اإلسناد من أجل ابن خثيم، وشهر بن حوشب

 .-كما تقدم-الترمذي 
 .«صحيحه»ويشهد له حديث أم كلثوم املتقدم قريبًا، وقد خرجه مسلم يف 

 .واهلل أعلم. وبه يصري حديث أمساء صحيحًا لغريه
 .ومصادر التخريج «املصابيح»ومن ( ب)و( س)من  واملثبت «يقول»: يف األصل(   )
ال يكون ملسلم أن يهجر مسلماً فوق » :ومتامه(   7 ح 46 -44 / ) «املصابيح»احلديث يف (   )

 .«ثالثة، فإذا لقيه سلَّم عليه ثالث مرات، كل ذلك ال يرد عليه، فقد باء بإمثه

 :خترجيه
، وأبو يعلى يف (  47ح 97 /4)املسلم  أخرجه أبو داود يف األدب، باب فيمن يهجر أخاه

يف ترمجة عبداهلل بن  «هتذيب الكمال»طريقه املزي يف ومن -( 4656ح    /4) «مسنده»
 .عن أيب موسى حممد بن املثىن -(99 /5 )املنيب 

 .عن حممد بن عبداهلل بن منري( 4666ح 6  /4)وأبو يعلى 
أخربين هشام : ، قال-يعين املدين- بن املنيب كالمها عن حممد بن خالد بن َعْثمة، حدثنا عبداهلل

وق ال حيل ملسلم أن يهجر أخاه ف»: ولفظ ابن منري. ابن عروة، عن عروة، عن عائشة، به، بلفظه
 .«ثالث

= 
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ن حدثنا أمحد ب( 49 /5)يف ترمجة حممد بن احلجاج املصفر  «الكامل»وأخرجه ابن عدي يف 

، حدثين عبدالعزيز -وكان عسرًا-ا حممد بن احلجاج املصفر نوَكْرد، ثنا حممد بن إمساعيل الصائغ، ثن
ة أيام إال أن ال حيل ملسل أن يهجر أخاه فوق ثالث»: ابن حممد اجلهين، عن هشام بن عروة، به، بلفظ

هذا غريب املنت غريب اإلسناد، ويف هذا الباب عن هشام بن »: وقال. «يكون ممن ال ُيْؤَمن بوائقه
 .ها.«قهإال أن يكون ممن ال يؤمن بوائ»: ئشة غريب، ويف املنت حيث زادعروة، عن أبيه، عن عا

 :دراسة إسناد أيب داود
أبو موسى البصري، املعروف ( بفتح النون والزاي)بن عبيد العنـزي  حممد بن املثىن - 
 .ومات سنة اثنتني ومخسني ومئتني. ه، مشهور بكنيته وبامسبالزَِّمن

روى عن حممد بن خالد بن عثمة، وأيب عاصم الضحاك بن خملد، وعبدالرمحن بن مهدي 
 .وغريهم

 .وعنه اجلماعة وغريهم
 .«كان ثقة ثبتًا، احتج سائر األئمة حبديثه»: قال اخلطيب البغدادي

 .«ثقة ثبت، وكان هو وبندار فرسي رهان»: وقال ابن حجر
، الكاشف (  6/ )، تذكره احلفاظ (6697)، هتذيب الكمال (4/76)ح والتعديل اجلر

 (.54 5)، التقريب (99 /7)، هتذيب التهذيب (4  6)
: قال ابن زبر. وعثمة أمه. البصري موىل حممد بن سليمان بن َعْثَمة احلنفيحممد بن خالد  -2

 .«دى عشرة ومئتنيمات سنة إح»
 .روى عن عبداهلل بن املنيب، ومالك بن أنس، وسليمان بن بالل وغريهم

 .وعنه حممد بن املثىن، وبندار، وحممد بن يونس الكدميي وغريهم
 . «ال بأس به»: قال اإلمام أمحد وأبو زرعة
 .«بصري ثقة»: وقال أبو علي النيسابوري

 .«صاحل احلديث»: وقال أبو حامت
 .«رمبا أخطأ»: مث أعاده مرة أخرى وقال. «يغرب»: وقال «الثقات»ن حبان يف وذكره اب

 .«الكاشف»كما قال الذهيب يف . صدوق: خالصة حاله
= 
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، تاريخ مولد (59، 7/66)، ثقات ابن حبان ( 4 /9)، اجلرح والتعديل (6 67)العلل ألمحد 

، هتذيب (  44)اشف ، الك(97 6)، هتذيب الكمال ( 49/ )العلماء ووفياهتم البن زبر 
 (.6449)، التقريب (6  /7)التهذيب 
 .من السابعة. احلارثي، املدين بن عبداهلل بن أيب أمامة بن ثعلبة األنصاريعبداهلل بن امُلِنيب  -3

 .وجده عبداهلل بن أيب أمامة وغريهمروى عن هشام بن عروة، وأبيه املنيب بن عبداهلل، 
 .وعنه حممد بن خالد بن عثمة، وعبدالرمحن بن مهدي، وسعيد بن أيب مرمي وغريهم

 .«ليس به بأس»: قال النسائي
 .«ثقة»: وقال عبداهلل بن احلسن اهلسنجاين

 .«الثقات»وذكره ابن حبان يف 
 .«صدوق»: وقال احلافظ الذهيب

 .«ال بأس به»: وقال ابن حجر
، الكاشف ( 67 )، هتذيب الكمال (9/66)، ثقات ابن حبان ( 6 /6)اجلرح والتعديل 

 (.546 )، التقريب (7 /5)، هتذيب التهذيب ( 66 )
. أبو عبداهلل املدين: القرشي األسدي، أبو املنذر، وقيل بن الزبري بن العوام هشام بن عروة -4

 .وأربعني ومئة -أو ست-ملتوىف سنة مخس ا
 .روى عن أبيه عروة، وأخيه عبداهلل بن عروة، ووهب بن كيسان وغريهم
 .وعنه عبداهلل بن املنيب، وشعبة بن احلجاج، وسفيان بن عيينة وغريهم

 .«كان ثقة ثبتًا، كثري احلديث، حجة»: قال ابن سعد
 .«ثقة إمام يف احلديث»: وقال أبو حامت

 .«كان حافظًا متقنًا ورعًا فاضاًل» :«الثقات»بن حبان يف وقال ا
ثبت ثقة، مل ينكر عليه شيء إالّ بعدما صار إىل العراق، فإنه انبسط يف »: وقال يعقوب بن شيبة

الرواية عن أبيه، فأنكر ذلك عليه أهل بلده، والذي يرى أن هشامًا ُيَسهِّل ألهل العراق أنه كان ال 
 .«ا مسعه منه، فكان تسهله أنه أرسل عن أبيه مما كان يسمعه من غري أبيه عن أبيهحيدث عن أبيه إال مب
 . «ثقة فقيه، رمبا دلس» :«لتقريبا»وقال يف . «هذا هو التدليس»: قال ابن حجر

= 
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. وجعله العالئي وابن حجر يف املرتبة األوىل من مراتب املدلسني، وهم من مل يوصف به إال نادرًا

كان »: حيمل كالم مالك فيه يف قول ابن خراش -عين على تسهله ألهل العراقأ-وعلى هذا أيضًا 
 .«مالك ال يرضاه

: «يزانامل»وقال يف . «الرجل حجة مطلقًا»: فاحلاصل أنه ال أثر ملا قيل فيه، ولذا قال الذهيب
 .«احتج به مجيع األئمة»: وقال ابن حجر. «أحد األعالم، حجة إمام»

 .واهلل أعلم. وقد خرج له الشيخان. «تقريبال»كما يف . ثقة فقيه: خالصة حاله
، هتذيب ( 6/66)، ثقات ابن حبان ( 7/5)، اجلرح والتعديل ( 6  )طبقات ابن سعد 

، جامع ( 4 7)، امليزان (4 /5)، سري أعالم النبالء (44 / )، تذكرة احلفاظ (5646)الكمال 
، هدي (6 )ف أهل التقديس ، تعري(44/  )، هتذيب التهذيب (   ،    ص)التحصيل 
 (.564، 449/ )، شرح علل الترمذي البن رجب ( 6 9)، التقريب ( 49ص)الساري 
. أحد الفقهاء السبعة. ، أبو عبداهلل املدينبن العوام بن خويلد األسديعروة بن الزبري  -5

 .صحيح كما قال ابن حجر، ومولده يف أوائل خالفة عثماناملتوىف سنة أربع وتسعني على ال
 .روى عن عائشة، وأسامة بن زيد، وابن عباس رضي اهلل عنهم وغريهم
 .وعنه ابنه هشام، وعطاء بن أيب رباح، وابن شهاب الزهري وغريهم

 .«كان ثقة كثري احلديث، فقيهًا عاملًا مأمونًا ثبتًا»: قال ابن سعد
 .«ثقة، وكان رجاًل صاحلًا مل يدخل يف شيء من الفنت تابعي»: وقال العجلي
 .«كان حبرًا ال تكدره الدالء»: وقال الزهري

 . «ثقة فقيه مشهور»: «لتقريبا»ويف . وأخباره ومناقبه كثرية
، سري أعالم النبالء ( 5/ )، تذكرة احلفاظ (766 )، هتذيب الكمال (7 9)طبقات ابن سعد 

 (. 465)، التقريب ( 5 /9)، هتذيب التهذيب (  4/4)

 :احلكم على احلديث
 .حسن هبذا اإلسناد؛ من أجل حممد بن خالد بن عثمة، وعبداهلل بن املنيب صدوقان

وأما الطريق اليت أخرجها ابن عدي فال أثر هلا يف تقوية احلديث وال فائدة منها؛ ألهنا ضعيفة 
قال ( بضم امليم وفتح الصاد املهملة وتشديد الفاء املكسورة) حممد بن احلجاج امُلَصفِّر: جدًا؛ فيها

وقال مسلم وأبو حامت . «سكتوا عنه»: وقال البخاري. «قد تركت حديثه، أو تركنا حديثه»: أمحد
= 
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أيام فيما كان بينهما من األمور الدنيوية، وأما إذا  له الزيادة على ثالثة ( )إمنا مل يكن: قلت
 .( )فوق ذلك ( )كان اهِلْجران يف حق من حقوق اهلل تعاىل فله ما

، ( )، وِهالل بن ُأَميَّة(6)كعب بن مالك: (4)الثالثة الذين ُخلُِّفوا ولقد هجر رسول اهلل 

                                 
وقال ابن . «متروك احلديث»: وقال النسائي والعجلي واألزدي وغريهم. «تركوه»: وغريمها
 .«الضعف على حديثه بني»: وقال ابن عدي. «ال حتل الرواية عنه.. احلديث جدًا منكر»: حبان

، (75 / )، اجملروحني البن حبان (4  /9)، اجلرح والتعديل (675 )ضعفاء العقيلي : ينظر
، اللباب (   /6)، األنساب للسمعاين ( 4 / )، تاريخ بغداد (546 )الكامل البن عدي 

 (.4  9)، لسان امليزان ( 54 )، ديوان الضعفاء (64 9)، ميزان االعتدال (6  / )
 .واهلل أعلم(.  9/7) «إرواء الغليل»وهناك شواهد عديدة هلذا احلديث ذكرها األلباين يف 

 (.أ)هنا ساقط من  من شرح احلديث السابق، إىل «هذا النوع كذبًا»: من قوله(   )
 (.س)ليست يف  «ما»(   )
أمجع العلماء على أنه ال جيوز للمسلم أن يهجر أخاه »(: 9  /5) «التمهيد»قال ابن عبدالرب يف (   )

يف  فوق ثالث، إال أن يكون خياف من مكاملته وصلته ما يفسد عليه دينه، أو يولد به على نفسه مضرة
دينه أو دنياه، فإن كان ذلك فقد رخص له يف جمانبته وبعده، ورب صرم مجيل خري من خمالطة 

 .«مؤذية
احلديث اخلامس  «جامع العلوم واحلكم»كما يف -ليه مجاعة من األئمة؛ كاإلمام أمحد ونص ع
 «أعالم احلديث»، ويف (   /9) «معامل السنن»، واخلطايب يف -(6  ص)والثالثون 

 «اجملموع املغيث»، وأبو موسى املديين يف ( 6 /  ) «شرح السنة»والبغوي يف ( 44  / )
-  6/6 )فتح الباري : وغريهم وينظر(. 4 5/6) «املفهم»يف  ، والقرطيب(494/ )مادة هجر 

 (. 4/  )و(   6
: يراجع. بنفسه كان ختلفهم عن غزوة تبوك يف السنة التاسعة، وهي آخر غزوة غزاها رسول اهلل (  4)

 (.4  ص)الدرر يف اختصار املغازي والسري 
. أحد شعراء النيب ( بفتح املهملة والالم)اخلزرجي السََّلمي  كعب بن مالك بن أيب كعب األنصاري(  6)

: ينظر. بينه وبني طلحة بن عبيداهلل وقيل الزبري، وتويف يف خالفة علي شهد العقبة، وآخى النيب 
 (. 74 /4)، هتذيب التهذيب (9444)، اإلصابة (4444)أسد الغابة 
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 . (4)الناس ِبِهْجراهنم ( )ومًا، وأمررضي اهلل عنهم، فلم يكلمهم مخسني ي ( )وُمَراَرة بن الربيع
وكان عندها َفْضل  «أعطيها بعريًا»: ( )لزينب ، فقال رسول اهلل (6)وملا اعتلَّ بعري صفية

                                 
. قدمي اإلسالم، وقد شهد بدراً وما بعدها. األنصاري األوسي الواقفي هالل بن أمية بن عامر بن قيس(   )

االستيعاب : ينظر. وهو الذي العن امرأته ورماها بشريك بن َسْحماء يف قصة املالعنة املشهورة
 (. 4774)، اإلصابة (44 6)، أسد الغابة (547 )

قال ابن . األوسي العمري من بين عمرو بن عوف األنصاري -ابن ربيعة: ويقال-ربيع ُمَرارة بن ال(   )
، اإلصابة (  44)، أسد الغابة ( 5  )االستيعاب : ينظر. «شهد بدرًا على الصحيح»: حجر

(944 .) 
: يراجع. هدا بدرًا بل وال أحدًاوأنكر بعضهم أن يكون هالل بن أمية ومرارة بن الربيع قد ش

 (. 6  -64 /6 )طبقات الشافعية للسبكي 
 .(ب)و (س)واملثبت من  «فأمر»(: أ)يف األصل و(   )
من حديث كعب  «الصحيحني»واملسلمني هلم يف  حديث ختلفهم عن غزوة تبوك وهجران النيب (  4)

 .بن مالك
 (.4 44ح 767ص)بن مالك أخرجه البخاري مطواًل يف املغازي، باب حديث كعب 

: يف ثالثة مواضع -وهو هجراهنم-وأخرجه مقطعًا يف أربعة عشر موضعًا، ذكر موضع الشاهد 
، ويف (4599ح  79ص[ )4  :التوبة]اآلية  ...    : يف التفسري، باب

 هل: ، ويف األحكام، باب(66 5ح 6   ص... )االستئذان، باب من مل يسلِّم على من اقترف ذنبًا
 (.6  9ح 6 6 ص)لإلمام أن مينع اجملرمني وأهل املعصية من الكالم معه والزيارة وحنوه؟ 

 6   /4)وأخرجه مسلم مطواًل يف التوبة، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه 
 (. 957 ح

وتزوجها وجعل  السيب يوم خيرب، فأخذها النيب ، وقعت يف صفية بنت حيي بن أخطب أم املؤمنني(  6)
 .«وهو الصحيح»: وماتت سنة ست وثالثني، وقيل يف خالفة معاوية، قال ابن حجر. عتقها صداقها

 (.  45)، التقريب (469  )اإلصابة : ينظر
، فجاء يف بعض طرق هذا احلديث أن ذلك كان يف َسْفرة هلا مع النيب : وأما وقت هذه القصة

 . واهلل أعلم. بعضها أن ذلك سفر حج أو عمرة، ويف بعضها تعيينه بسفر احلجويف 
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، فهجرها ذا احلجة واحملرم فغضب رسول اهلل  «أنا أعطي تلك اليهودية»: ، فقالت( )ظهر
 .( )وبعض صفر

                                 
، مث إن اهلل وكانت قبُل زوجة لزيد بن حارثة موىل النيب . زينب بنت جحش األسدية أم املؤمنني(   )

وبسبب ذلك [ 9  :األحزاب]        : وأنزل زوجها نبيه 
أسد : ينظر. حلوقاً به وماتت سنة عشرين، وهي أول نساء النيب . نساء النيب  ىكانت تفخر عل

  (.4674)، التقريب (9    )، اإلصابة (5766)الغابة 
 (. 6 / )النهاية مادة ظهر . اإلبل اليت ُيحَمل عليها وتركب: الظهر(   )
 .هجرها ذا احلجة واحملرم وصفر، ودخل عليها يف ربيع ويف بعض األلفاظ أنه(   )

. وهذا احلديث أخرجه أبو دود وابن سعد وأمحد والطرباين من حديث عائشة رضي اهلل عنها
 :عن عائشة، واختلف عليه يف صحابيه -أو مشيسة-ومداره على ثابت البناين، عن مسية 

 .فرواه محاد بن سلمة عنه كما تقدم
 .ليمان فجعله عن صفيةوخالفه جعفر بن س

 :حديث من جعله عن عائشة: أواًل
حدثنا موسى (  456ح 77 /4)أخرجه أبو داود يف السنة، باب ترك السالم على أهل األهواء 

 .ابن إمساعيل
 «مسنده»بن راهويه يف  سحاق، وإ(66 /4)يف ترمجة صفية  «الطبقات»وابن سعد يف 

حدثنا ( 5459 ح 4 44/4)و(  666 ح  45/ 4) «مسنده»، وأمحد يف (464 ح 997/ )
 .عفان بن مسلم
 .أخربنا سليمان بن حرب -نفس املوضع-وإسحاق 
 .حدثنا يونس( 66 5 ح 75 / 4)وأمحد 

حدثنا أبو مسلم ( 567 ح 77/ ) «األوسط»و ،(44 ح  4/9 ) «الكبري»والطرباين يف 
 .الكشي، ثنا أبو عمر الضرير

عن  -مشيسة: وعند بعضهم-بت البناين، عن ُسَميَّة، مخستهم عن محاد بن سلمة، حدثنا ثا
 .«مل يروه عن ثابت إال محاد بن سلمة»: واللفظ أليب داود، والباقون بنحوه وقال الطرباين. عائشة

= 
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وعزاه ( 9576ح  4/67)، باب غرية النساء يف النكاح «جممع الزوائد»وأورده اهليثمي يف 

روى هلا أبو داود وغريه ومل جيرحها أحد وبقية رجاله  فيه مسية،»: وقال «األوسط»للطرباين يف 
 .«ثقات

 :من جعله عن صفية: ثانيًا
ثنا جعفر بن سليمان، عن ثابت، : ثنا عبدالرزاق، قال( 5455 ح 6 44/4)أخرجه أمحد 

، عن صفية بنت حيي، احلديث -هو يف كتايب مسية: قال عبدالرزاق-حدثتين مشيسة أو مسية : قال
 .ديث طويلمبعناه ضمن ح

 .وعزاه ألمحد وقال حنو قوله السابق(  957) «جممع الزوائد»وأورده اهليثمي يف 

 :النظر يف اخلالف
التمييز له : ينظر. حكى مسلم إمجاع أهل املعرفة على أن محاد بن سلمة أثبت الناس يف ثابت

األئمة  عن مجاعة من( وما بعدها 477/ ) «شرح علل الترمذي»ونقل ابن رجب يف (. 9  ص)
حيىي القطان، وأمحد، وابن معني، وأيب حامت الرازي،  :نهممتقدميهم لرواية محاد على كل من خالفه، 

 .وابن املديين، والدارقطين
وأما جعفر بن سليمان فأكثر عن ثابت وكتب »: مث نقل ابن رجب عن علي بن املديين قوله

 .«وكان فيها أحاديث مناكري ،مراسيل
 .واهلل أعلم. ني أن الوجه األول أرجحومن هنا يتب: أقول

 :دراسة إسناد أيب داود
موالهم، أبو سلمة ( بكسر امليم وسكون النون وفتح القاف) امِلْنَقِري موسى بن إمساعيل - 

مات سنة . كنيته وبامسه، البصري مشهور ب(بفتح املثناة وضم املوحدة وفتح الذال املعجمة)التَّبُوَذكي 
 .ثالث وعشرين ومئتني

 .روى عن محاد بن سلمة، ومهدي بن ميمون، ووهيب بن خالد وغريهم
 .وعنه أبو داود، والبخاري، وأبو حامت وغريهم

 .«ثقة مأمون»: قال ابن معني
 .«ثقة صدوق»: وقال أبو الوليد الطيالسي

 .«كان ثقة كثري احلديث»: وقال ابن سعد
= 
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 .«كان من املتقنني»: بانوقال ابن ح

 .«الصحيحني»وحديثه يف . «ثقة ثبت»: وقال احلافظان الذهيب وابن حجر
، هتذيب التهذيب (6599)، الكاشف (6  5)، هتذيب الكمال (5  /4)اجلرح والتعديل 

 (. 574)، التقريب (75 /6 )
من حديثه عن زياد األعلم وقيس بن سعد، وقد ثقة إمام، إال ما انفرد به . محاد بن سلمة -2

تقدمت . تغري حفظه بأخرة، فوقعت له أوهام يسرية ال متنع من حجية حديثه إال ما عرف ومهه فيه
 (.69 ص)ترمجته 
املتوىف سنة سبع وعشرين . حممد البصري ، أبو(بضم املوحدة ونونني) الُبناين ثابت بن أسلم -3

 .ومئة -وقيل ثالث وعشرين-
 .روى عن مسية البصرية، وأنس بن مالك، وعبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهم وغريهم

 .وعنه محاد بن سلمة، ومحاد بن زيد، وجعفر بن سليمان الضبعي وغريهم
 .«ثقة رجل صاحل»: وقال العجلي. «ثقة صدوق»: قال أبو حامت

 .«من أراد أن ينظر إىل أعبد أهل زمانه فلينظر إىل ثابت»: ال بكر بن عبداهللوق
 .«كان من أئمة العلم والعمل رمحة اهلل عليه»: قال الذهيب

 .«الصحيحني»وحديثه يف . «ثقة عابد»: «التقريب»ويف 
، سري أعالم (6  / )، تذكرة احلفاظ (  4)، هتذيب الكمال (447/ )اجلرح والتعديل 

 (.   )، حبر الدم (6 4)، التقريب ( / )، هتذيب التهذيب (6  /6)بالء الن
 . كذا وقع عند أيب داود وعند أكثر الذين خرجوا احلديث .ُسَميَّة -4

مشيسة أو مسية، قال  حدثتين»: قال ثابت: ويف الطريق اليت أخرجها أمحد عن عبدالرزاق
 .«مسية: كتايبهو يف : عبدالرزاق

: فقال(  945)يف حرف السني من كتاب النساء  «هتذيب الكمال»وقد ترجم هلا املزي يف 
روى هلا أبو داود والنسائي . روى عنها ثابت البناين. روت عن عائشة أم املؤمنني. مسية، بصرية»

وهو عند أيب  هذا احلديث الذي معنا: مث ذكر املزي أنه ليس هلا عندهم سوى حديثني. «وابن ماجه
. ، وحديث تنازل صفية عن يومها لعائشة بشرط أن ترضي عنها رسول اهلل -كما تقدم-داود 

 (. 79 )اجه ، وابن م(  47) «الكربى»وهو عند النسائي يف 
= 
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تفرد عنها ثابت  .ال تعرف»: وقال ( 65 )يف حرف السني  «امليزان»وذكرها الذهيب يف 

 (.6796 )اجملهوالت مث أعادها يف النسوة  .«البناين
 .«الثالثة ولة، منبمق»(: 6 45) «التقريب»وقال ابن حجر يف 

 (:مشيسة)وعند بعضهم : أقول
 . وعند أمحد عن يونس. وهذا وقع عند أمحد، وابن سعد، عن عفان

ويه عن مع أن أمحد قد أخرجه يف موضع آخر عن عفان، وكذلك أيضًا أخرجه اسحاق بن راه
 (.مسية: )عفان وفيه

فيما روته مشيسة عن ( 45   ح 67 /7) «أطراف املسند»وملا أورد بن حجر طرفه يف 
 (. 46   ) يف حديث رقم يعين «وأظنها مسية اليت مرت»: عائشة قال
 بل هي هي، لكن ما هو الصواب ؟: أقول

حدثتين »: يه قول ثابتواخلالف يف تسميتها قدمي بدليل ما أخرجه أمحد عن عبدالرزاق، وف
 .«هو يف كتايب مسية: مشيسة أو مسية، قال عبدالرزاق

حديثًا لشميسة من طريق (  4 ) «األدب املفرد»خاري يف ومن جهة أخرى فقد أخرج الب
يف حرف الشني  «هتذيب الكمال»ولذا ترجم هلا املزي يف . ليتيمعن عائشة يف أدب ا ،عنها ،شعبة

مشيسة العتكية مث الَوْشِقيَّه البصرية، وهي مشيسة بنت عزيز بن »: قالف( 9496)من كتاب النساء 
وهكذا . ومل يذكر فيها جرحًا وال تعدياًل. «روت عن عائشة وعنها شعبة وهشام بن حسان. عاقر

ولكن  .«مقبولة، من الثالثة»(: 4 45) «التقريب»، وقال يف (469/  ) «ههتذيب»ابن حجر يف 
اجلرح »ونقل توثيقه هذا ابن أيب حامت يف  .توثيق ابن معني هلا( 4 4) «يخ الدارميتار»جاء يف 
 .( 7 /4) «يلوالتعد

 هل مشيسة هذه اليت يروي عنها شعبة وهشام، هي تلك اليت روى عنها ثابت؟: والسؤال هنا
فقد ترجم هلا ابن حجر يف  -كما تقدم- «مسند أمحد»يف ( مشيسة)بسبب ورود : أقول

وقد أخرج البخاري .. .«املسند»مشيسة البصرية، كذا وقع يف »: فقال( 664 ) «تعجيل املنفعة»
بالذكر، فظنها من تأخر عنه أهنا غري هذه، والذي  حديثاً لشميسة، فأفردها املزي «األدب املفرد»يف 

يشر إىل ما ورد يف بعض ومل  «اإلكمال»وهذه الترمجة من استدراكاته على . «أظنها أهنا هي هي
 (.مسية)يث من تسميتها بـطرق احلد

= 
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قريب، ال سيما وأهنما يف طبقة واحدة ويشتركان يف الرواية  -رمحه اهلل-وترجيح احلافظ : أقول

ممكن جدًا، ( مشيسة)مث إن ورود التصحيف والتحريف على اسم . عن عائشة، وكالمها بصريتان
( مشيسة: )ر بشيء، وأمافلم ُتعرف ومل تذك( مسية)فيكون حتول يف بعض طرق احلديث األول إىل 

ووثقها ( أم سلمة: )أن كنيتها( 44 / ) «علل أمحد»فإهنا عرفت كما تقدم بامسها ونسبها، ويف 
- كما تقدم-ابن معني 

 .والعلم عند اهلل تعاىل. أن ما استظهره احلافظ له وجاهته، وإن كنت ال أجزم به :واحلاصل

 :احلكم على احلديث
هذه هي ( مشيسة)، وأن (مشيسة)حترفت عن ( مسية)ذا قلنا بأن احلديث هبذا اإلسناد صحيح إ

على ما استظهره احلافظ ابن -نفسها اليت روى عنها شعبة وهشام بن حسان ووثقها ابن معني 
 .-حجر

 .وبكل حال فللحديث شاهد من حديث أنس بن مالك مبعناه ضمن حديث طويل
 (  5 7ح 57 /6)كم هتجر؟ : بابيف عشرة النساء،  «السنن الكربى»أخرجه النسائي يف 

ثنا : أخربنا حممد بن خلف، قال -(9 9 ح 66 /6) «املختارة»ومن طريقه الضياء املقدسي يف -
 .ثنا ثابت البناين، عن أنس بن مالك: نا سليمان بن املغرية، قال: آدم، قال

من أثبت الناس يف حديث ثابت كما ذكر علي  وسليمان بن املغرية القيسي. وهذا إسناد صحيح
ثقة »: وقال ابن معني. «ثبت ثبت»: وأما هو يف نفسه فقال أمحد. ابن املديين وأمحد بن حنبل

 .«ثقة ثبت»: وقال ابن سعد .«ثقة
، 477/ )، شرح علل الترمذي ( 7 /4)، هتذيب التهذيب (659 )هتذيب الكمال : ينظر

666 ،66 .) 
يكون اختلف عليه حديث ثابت فجعله عن أنس، ولذا مل أدخله ضمن اخلالف السابق  فيبعد أن

 .واهلل أعلم. على ثابت، وإمنا ترجح عندي أن هذا حديث مستقل ملكانة سليمان بن املغرية
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 .يف السُّنَّة مدة اهِلْجران عن املسلم أبلغ من هذا ومل جند: ( )قلت
وقد وجدنا من السلف من هجر أخاه املسلم يف أمر كرهه عنه من أمور الدين السََّنَة : قلت
 . والسَّنتني

............. ..............................، ( )ومنهم من هجر صاحبه يف ذلك عمره
                                 

وهي كما نبهت سابقًا ترد يف نسخة  «رضي اهلل عنهفقال »(: س)ويف (. ب)زيادة من  «لتق»(   )
 . يف أوهلا «الفاء»إال أهنا هنا بزيادة  «قلت»: مكان قوله( س)

اآلثار الواردة يف هجران السلف ملن أنكروا عليه شيئاً من أمور الدين عديدة، ولعلي أقتصر على أثرين (   )
 :مما صح عنهم
يف بيع أو عطاء أعطته -أن عائشة ُحدَِّثت أن عبداهلل بن الزبري قال : ما أخرجه البخاري: األول

: ، قالتنعم: قالوا «أهو قال هذا؟»: تل، فقا«واهلل لتنتهني عائشة أو ألحجرن عليها»: -عائشة
: جرة، فقالتستشفع ابن الزبري إليها حني طالت اهل، فا«الزبري أبدًاابن هو هلل علي نذر أن ال أكلم »
زبري كلم املسور بن ، فلما طال ذلك على ابن ال«وال أحتنث إىل نذري ،ال واهلل ال أشفع فيه أحدًا»

أهنما استئذنا : احلديث مطوالً وفيه... خمرمة وعبدالرمحن بن األسود بن عبد يغوث ومها من بين زهرة
نعم، »: كلنا؟ قالت: لزبري معهما وهي ال تعلم به فأذنت هلما، فقالواعلى عائشة بالدخول وابن ا

 .، فدخل ابن الزبري، وطفق يناشدها ويبكي حىت كلمته«ادخلوا كلكم
 ( 569ح 76  ص)أخرجه مطواًل يف األدب، باب اهلجرة 
 (.666 ح 6 9ص)وخمتصرًا يف املناقب، باب مناقب قريش 

اً وهو رأت عائشة أن ابن الزبري ارتكب مبا قال أمراً عظيم(:   6/6 ) «الفتح»قال احلافظ يف 
ارتكاب ما ال جيوز من التبذير املوجب هلا  تهفإن فيه تنقيصًا لقدرها، ونسب «ألحجرن عليها»: قوله

ملنعها من التصرف فيما رزقها اهلل تعاىل، مع ما انضاف إىل ذلك من كوهنا أم املؤمنني وخالته أخت 
[ وأيب بكر كما يف املناقب عند البخاري يعين بعد النيب ]ندها يف منـزلته أمه ومل يكن أحد ع

فكأهنا رأت أن يف ذلك الذي وقع منه نوع عقوق، والشخص يستعظم ممن يلوذ به ما ال يستعظمه 
 .ها.من الغريب، فرأت أن جمازاته على ذلك بترك مكاملته

ال ختذف، فإن : أى رجالً َيْخِذف، فقال لهما أخرجه الشيخان عن عبداهلل بن مغفل أنه ر: الثاين
ه ال يصاد به صيد، وال ينكأ به إن»: ، وقالهنى عن اخلذف أو كان يكره اخلذف رسول اهلل 

أحدثك عن رسول اهلل : رآه بعد ذلك خيذف، فقال له مث «، ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العنيعدو
= 
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 .مامل َيُعد املهجور عما ابتدعه أنفسهم يف فسحة من ذلك ( )ورأوا
 :حمتمل لوجهني( إمثه)والضمري يف . ( )أي رجع بإمثه فصار عليه: باء «بإمثه فقد باء»: وفيه

مل َيُردَّ السَّالم عليه، فرجع  ( )أي اكتسب وزراً من حيث. أن يعود إىل اهلاجر أخاه: أحدمها
 .به

الواصل امُلَسلِّم  (4)َسلِّم، فيكون ذلك على االتساع، وهو أنأن يعود إىل امُل: وحيتمل
بعدما كان عليه من  (5)عماًل صاحلًا فيحط به عن خطيئته، وامُلْعِرض يكتسب خطيئة (6)يْكِسب

من  (9)اهلجران، وذلك تركه لرد السالم الواجب عليه، فصار هو فيما زاد من خطيئته ونقص
 .(4)حبهخطيئة صاحبه كالذي عاد بإمث صا

                                 
هذا لفظ البخاري . ال أكلمك كذا وكذا! أنه هنى عن اخلذف أو كره اخلذف، وأنت ختذف 

 .«ال أكلمك أبدًا»وحنوه عند مسلم ويف رواية عند مسلم 
، ومسلم يف (6497ح 46  ص)، باب اخلذف والبندقة أخرجه البخاري يف الذبائح والصيد

-649 / )الصيد والذبائح، باب إباحة ما يستعان به على االصطياد والعدو، وكراهة اخلذف 
 (.65، 64: 764 ح 644 

 (.ب)، واملثبت من «رأوا»(: س)، ويف «فرأوا»(: أ)يف األصل و(   )
 (.69 / )النهاية مادة بوأ : ينظر(   )
 .«حبيث»(: أ)يف (   )
 (.أ)ساقطة من  «أن»(  4)
    : بقية النسخ، وهو أوىل، على حد قوله تعاىلواملثبت من  «يكتسب»: يف األصل(  6)

ترتيب : وانظر. فعرب عن احلسنة بكسبت وعن السيئة باكتسبت[ 45 :البقرة]    
 .(496 /9)رب مادة كسب لسان الع

 (.ب)و( س)، واملثبت من «خطيئته»(: أ)يف األصل و(  5)
 .«وبعض»(: أ)يف (  9)
 (.    /6 )، وشرح املشكاة للطيـيب (ب/67 ل)شرح املصابيح للبيضاوي : ينظر(  4)
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ثالثة أيام، ويف احلديث التايل هلذا احلديث، وهو  ( )أي «ثالثة»: يف هذا احلديث ( )وقوله
 . أي ثالث ليال ( )«ثالث»: حديث أيب هريرة

                                 
 .(ب)و( س)واملثبت من  «قوله»(: أ)يف األصل و(   )
 .النسخبقية كتها من ساقطة من األصل، واستدر «ثالثة، أي»(   )
هجر ال حيل ملسلم أن ي»: بلفظ(   7 ح 46 / ) «املصابيح»حديث أيب هريرة أورده البغوي يف (   )

 .«، فمن هجر فوق ثالث فمات، دخل النارأخاه فوق ثالث

 :خترجيه
حدثنا حممد بن ( 4 47ح 97 /4)اه املسلم أخرجه أبو داود يف األدب، باب فيمن يهجر أخ

 .الصباح البزاز، حدثنا يزيد بن هارون
يف باب ما يكره من هجر الرجل أخاه املسلم فوق ثالث  «مساوئ األخالق»واخلرائطي يف 

 .حدثنا علي بن حرب، حدثنا القاسم بن يزيد اجلرحي( 669ح 49 ص)
 .كالمها عن سفيان الثوري

عن (  5 7ح 57 /6)يف عشرة النساء، باب كم هتجر ؟  «كربىال»وأخرجه النسائي يف 
كالمها عن . عن حممد بن جعفر(  744ح 6/644 )بن رافع، عن شبابة، واإلمام أمحد احممد 
 .شعبة

 .عن حسني، عن شيبان(  767ح 6/46 )وأخرجه أمحد 
 «احللية»، وأبو نعيم يف (46، 44ح 46، 97ص) «التوبيخ»وأخرجه أبو الشيخ يف 

 .من طريقني عن فضيل بن عياض( 5  /4)
. وهذا لفظ أيب داود . أربعتهم عن منصور بن املعتمر، عن أيب حازم، عن أيب هريرة، عن النيب

 «، فمن هجر أخاه فوق ثالث فمات دخل النارال هجرة فوق ثالث»: ولفظ أمحد عن حسني
 .والباقون بنحو لفظ أمحد

 :سند أيب داود دراسة
 .(ه9  )مات سنة  .الدواليب، أبو جعفر البغدادي زالبزا حممد بن الصباح - 

 . روى عن يزيد بن هارون، وأيب معاوية الضرير وغريمها
 . وعنه البخاري، ومسلم، وأبو داود وغريهم

= 
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 . يبة وغريهم، وكان اإلمام أمحد يعظمهوثقه اإلمام أمحد وابن معني والعجلي ويعقوب بن ش

 . «ثقة حافظ»: وقال ابن حجر
 (.6755)، التقريب ( 6 /7)، هتذيب التهذيب (74 6)هتذيب الكمال 

 (.4  ص)تقدمت ترمجته . ثقة متقن عابد. يزيد بن هارون -2
 (.45 ص)ترمجته  تتقدم. أمري املؤمنني يف احلديث. سفيان الثوري -3
 .مات سنة اثنتني وثالثني ومئة .بن عبداهلل الُسلمي، أبو عتَّاب الكويف منصور بن املْعَتِمر -4

 .وغريهم وجماهد بن جربيم النخعي، إبراه، وروى عن أيب حازم األشجعي
 .وعنه الثوري، وشعبة، وشيبان بن عبدالرمحن وغريهم

ثقة ثبت يف احلديث، كان أثبت أهل الكوفة وكأن حديثه الِقْدح، الخيتلف فيه »: قال العجلي
  .«...أحد، متعبد، رجل صاحل
لِّط وُيدلِّس، األعمش حافظ خي: سئل أيب عن األعمش ومنصور فقال»: وقال ابن أيب حامت

 .«ومنصور أتقن ال خيلط وال يدلس
 .«ثقة ثبت وكان ال يدلس»: وقال ابن حجر

، تذكرة ( 6 5)، هتذيب الكمال (6/46)، حلية األولياء (976 )ترتيب ثقات العجلي 
، (99 /6 )، هتذيب التهذيب (6549)، الكاشف ( 6/46)، سري أعالم النبالء ( 4 / )احلفاظ 
 .(5764)التقريب 
 .من الثالثة، مات على رأس املائة .، موىل عزة األشجعيةالكويف سلمان األشجعي: أبو حازم -5

 . روى عن أيب هريرة، وابن عمر وغريمها
 . وعنه منصور بن املعتمر، وأبو مالك األشجعي وغريمها

 .قه اإلمام أمحد وابن معني وأبو داود وغريهموث
هتذيب التهذيب ، (6/9)سري أعالم النبالء ، (446 )هتذيب الكمال ، (979)الكىن ملسلم 

 (.497 )، التقريب (   /4)

 :احلكم على احلديث
 «ختريج أحاديث إحياء علوم الدين»يف كما وقد صححه العراقي . احلديث هبذا السند صحيح

 (.6 7 ح 54  / )
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أي استوجب الدخول، والواقع يف اإلمث كالواقع  «فمات، دخل النار»: هذا ( )ويف حديثه
 .يف العقوبة

                                 
 .يعين حديث أيب هريرة(   )
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إياكم واحلسد، فإن »: قال  عنه أن رسول اهلل ومنه حديث أيب هريرة رضي اهلل - 5
 .( )«كما تأكل النار احلطب يأكل احلسناتحلسد ا

                                 
 (.4 7 ح 45  / ) «املصابيح»احلديث يف (   )

 :خترجيه
 .عن عثمان بن صاحل(  476ح  95 /4)أخرجه أبو داود يف األدب، باب يف احلسد 

 (.4 4 ح 4  / ) «املنتخب»وعبد بن محيد يف 
 «ب اإلميانشع»، والبيهقي يف (959ح 7  ص) «مساوئ األخالق»وأخرجه اخلرائطي يف 

 .عن عباس الدوري( الطبعة اهلندية - 44 5ح   /  )
 .من طريق أيب األزهر( 66 ح 69 ص) «اآلداب»أيضًا، ويف  «الشعب»والبيهقي يف 

أربعتهم عن أيب عامر العقدي، عن سليمان بن بالل، عن إبراهيم بن أيب َأسيد، عن جده، عن 
 .أيب هريرة مرفوعًا، هبذا اللفظ

ال »: وقال(  9 / )إبراهيم بن أيب َأسيد : يف ترمجة «التاريخ الكبري»ي يف وذكره البخار
 .«يصح

 :دراسة إسناد أيب داود
، أبو القاسم البغدادي، أصله من مرو، موىل لبين بن سعيد اخلياط اخُلْلقاين عثمان بن صاحل - 
 (.ه65 )مات سنة  .كنانة
 .وى عن أيب عامر العقدي، وأيب داود الطيالسي وغريمهار

 .وعنه أبو داود، وحيىي بن حممد بن صاعد وغريمها
 .«ثقة»: قال ابن صاعد وحممد بن إسحاق السراج وأبو بكر اخلطيب

 .«كان حسن االستقامة يف احلديث»: «الثقات»وقال ابن حبان يف 
 .ثقة: وقال احلافظان الذهيب وابن حجر

 (.4497)، التقريب (   /9)، هتذيب التهذيب ( 96 )، الكاشف (  4 )الكمال هتذيب 
 (.9  ص)تقدمت ترمجته . ثقة. أبو عامر الَعَقدي -2
 (.ه99 )مات سنة  .موالهم، أبو حممد وأبو أيوب املدين التيمي سليمان بن بالل -3

 .وغريهم، وعبداهلل بن دينار روى عن إبراهيم بن أيب أسيد الرباد، وحيىي بن سعيد األنصاري
= 
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 .وغريهم ، وعبداهلل بن املباركوعنه القعنيب، وأبو عامر العقدي

 .«ثقة صاحل»: ، وعن ابن معني«ثقة» :قال ابن معني ويعقوب بن شيبة والنسائي وغريهم
 . «ثقة»: وقال ابن حجر

 .وروى له اجلماعة
، الكاشف (6 9/4)سري أعالم النبالء ، (475 )هتذيب الكمال ، (    )التعديل والتجريح 

 (.7 6 )، التقريب (64 /4)هتذيب التهذيب ، ( 69 )
 .من السابعة .املدين الربَّاد (بفتح اهلمزة) إبراهيم بن أيب َأسيد -4

 .روى عن جده
 .وعنه سليمان بن بالل، وأبو صخرة أنس بن عياض الليثي

 . «صدوق»: وقال ابن القطان .«شيخ مديين حمله الصدق»: قال أبو حامت
 .  «الثقات»وذكره ابن حبان يف 

 .«صدوق»: وقال ابن حجر .«شيخ»: وقال الذهيب
، هتذيب الكمال (6 /5)، ثقات ابن حبان (44/ )، اجلرح والتعديل ( 9 / )ريخ الكبري التا

، التقريب ( 7/ )، هتذيب التهذيب (6  )، الكاشف وحاشيته لسبط ابن العجمي ( 6 )
( 6 .) 

. موىل القرشيني فال أدري من هو؟ ادسامل بن عبداهلل الربَّ :إن مل يكن جده: قال املزي :جده -5
 .«لعله سامل الرباد»: «الكاشف»و «امليزان»وقال الذهيب يف 

 .«من الثالثة ،ال يعرف»: وقال ابن حجر
 .واهلل أعلم. لكن مل يقع اجلزم به، فيبقى جمهواًل كما قال احلافظ. سامل الرباد ثقة: أقول
، هتذيب التهذيب (479/ )، الكاشف (  67 )، ميزان االعتدال ( 999)ب الكمال هتذي

 (.  466)، التقريب (94 /  )
 (.45  )، التقريب (44 / )، هتذيب التهذيب (67  )هتذيب الكمال : وترمجة سامل الرباد

 :احلكم على احلديث
، عدا إبراهيم ابن أيب َأسيدضعيف؛ لعدم معرفة جد إبراهيم بن أيب َأسيد، وباقي رجاله ثقات، 

 .واهلل أعلم. فهو صدوق
= 
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احلسد يأكل احلسنات كما إن »: مرفوعاً بلفظرضي اهلل عنه ويشهد له حديث أنس بن مالك 

 .«تأكل النار احلطب
 :كلٌّ منوقد رواه عن أنس 

  .الشعيب -4  .قتادة -   .يزيد الرقاشي -   .أبو الزناد - 

 .حديث أيب الزناد - 
 4/6) «مسنده»، وأبو يعلى يف (6  4ح 464 / )أخرجه ابن ماجه يف الزهد، باب احلسد 

 .أمحد بن األزهر -:قرن ابن ماجه معهو-عن هارون بن عبداهلل احلمَّال ( 544 ح
 .من طريق أمحد بن صاحل( 49 /6)عيسى احلناط : يف ترمجة «الكامل»وابن عدي يف 

من طريق أيب يعقوب ( 46 / ) «أوهام اجلمع والتفريق موضح»طيب البغدادي يف واخل
 . بن إبراهيم األعمشاإسحاق 
 .من طريق حيىي بن املغرية بن سلمة املخزومي( 45 / )ويف 

 .به، مخستهم عن ابن أيب فديك، عن عيسى بن أيب عيسى احلنَّاط، عن أيب الزناد
ليس »: ، قال اإلمام أمحدعيسى بن أيب عيسى احلنَّاط: فيهضعيف جدًا؛ هذا اإلسناد : أقول

ليس بشيء وال يكتب »: وقال ابن معني .«ليس ُيسوى حديثه شيئًا»: وقال مرة .«بشيء ضعيف
  .«متروك احلديث»: وقال عمرو بن علي وأبو داود والنسائي والدارقطين وابن حجر .«حديثه

هتذيب ، ( 7  )ميزان االعتدال ، (4544)هتذيب الكمال ، (  4 )ضعفاء العقيلي : ينظر
 (.9  6)، التقريب ( 6 /4)التهذيب 

 .حديث الشعيب -2
حدثنا عبدالرمحن بن احلسن، حدثنا إسحاق ( 56ح  7ص) «التوبيخ»أخرجه أبو الشيخ يف 

ن عيسى ابن أيب عيسى، عن بن وهب العالف، حدثنا يعقوب الزهري، حدثنا ابن أيب فديك، ع
 .به ،الشعيب

 . وهذا اإلسناد كسابقه فيه عيسى احلناط
 .فهذان اإلسنادان ال يعترب هبما

 
= 
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 .حديث يزيد الرقاشي -3

عن ( 5646 ح    /6)يف األدب، باب ما جاء يف احلسد  «مصنفه»أخرجه ابن أيب شيبة يف 
 . به ،أيب معاوية، عن األعمش، عن يزيد الرقاشي

، وأبو الشيخ يف ( 9/7)واقد بن سالمة : يف ترمجة «الكامل»ه ابن عدي يف وأخرج
من (  الطبعة اهلندية - 49 5ح6 /  ) «شعب اإلميان»، والبيهقي يف (67ح  7ص) «التوبيخ»

 .بن سعداطريق الليث 
 .من طريق ابن هليعة -املوضع السابق- «الكامل»وابن عدي يف 

 .كالمها عن حممد بن عجالن
 .من طريق ابن وهب( 45 5ح 4 /  ) «الشعب»البيهقي يف  وأخرجه

 .من طريق عبداهلل بن جعفر( 46 ص) «الكفاية»واخلطيب يف 
 .به، ، عن يزيد الرقاشي-ويقال وافد بالفاء-ثالثتهم عن واقد بن سالمة 

. ، أبو عمرو البصري القاص، وهو ابن أبانالرقاشيمن أجل يزيد ؛ ضعيفوهذا اإلسناد : أقول
، ( 6 /7)اجلرح والتعديل : تنظر ترمجته يف .«ضعيف»: قال عنه احلافظان الذهيب وابن حجر

الكاشف ، (7599)، ميزان االعتدال (5764)، هتذيب الكمال (64  )الكامل البن عدي 
 (. 954)التقريب ، (96 /  )هتذيب التهذيب ، (99 5)

 [.بن دعامة السدوسي]حديث قتادة  -4
: أخربنا احلسن بن أيب بكر، قال( 599ترمجة  9  / ) «تاريخ بغداد»أخرجه اخلطيب يف 

نبأنا : أنبأنا حممد بن احلسني بن حريقا البزار، قال: أنبأنا عبداهلل بن إسحاق بن إبراهيم البغوي، قال
 .به ،نبأنا أبو هالل، عن قتادة: بن موسى األشيب، قالااحلسن 
 :من أجلضعيف، وهذا اإلسناد أيضًا : ولأق
، لكن يف حديثه عن قتادة لني، قال ًاصدوقفهو وإن كان ، هالل حممد بن ُسَلْيم الراسيب أيب -أ

 .«الف يف حديث قتادة، وهو مضطرب احلديث عن قتادةحيتمل يف حديثه، إال أنه خي»: اإلمام أمحد
: ينظر. «فيه ضعف صويلح»: وسئل ابن معني عن أيب هالل الراسيب كيف روايته عن قتادة ؟ فقال

، هتذيب الكمال (546 )، الكامل البن عدي ( 9 /9)اجلرح والتعديل ، (6 5 )ضعفاء العقيلي 
 .(  67)، التقريب (65 6)

= 
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، وال حجة هلم يف ( )َيستدل هبذا احلديث من يقول بإحباط العمل من املبتدعة الضالل
ا ذهبوا إليه، وهي أكثر وأظهر وأوضح مما متسكوا ذلك، ملا يف األحاديث الصحاح من خالف م

 .باملفهوم عنه
، وأخذ ( )الذي يأيت يوم القيامة وقد ضرب هذا، وشتم هذا»: ( )حديث امُلْفِلس: فمنها

 .(6()4)احلديث «...مال هذا، وسفك دم هذا، فُيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته
ن يبقى هلذا املتعاطي تلك الكبائر حسنة ُتعطى فلو كانت الكبرية ُمْحِبطًة للحسنات مل يك

                                 
تاريخ »مل أعرفه، وقد ترمجه اخلطيب يف  مد بن احلسني بن حريقا البزارحم: وفيه أيضًا -ب
 .واقتصر يف ترمجته على إيراد هذا احلديث( 9  / ) «بغداد

 47 / )ختريج أحاديث إحياء علوم الدين : ينظر! وقد حسن العراقي إسناد هذه الطريق
 .(6  ح

مع ضعفهما قابالن لالعتبار واملتابعة،  -طريق الرقاشي وقتادة-األخريان  ان الطريقانوهذ: أقول
 .والعلم عند اهلل تعاىل .حديث أيب هريرة إىل احلسن لغريهوهبما يترقى 

 -  4ص)، شرح الطحاوية (546-9 6/5 )جمموع فتاوى ابن تيمية : ينظر. كاخلوارج واملعتزلة(   )
 (. 6 -44 ص)عتزلة وأصوهلم اخلمسة ، امل(4 6، 464ص)و( 444

املفلس فينا من : قالوا «؟املفلس اأتدرون م»: مسي احلديث بذلك ألنه جاء يف أوله قول النيب (   )
زكاة، ويأيت وقد بصالة وصيام و إن املفلس من أميت يأيت يوم القيامة»: فقال! الدرهم له وال متاع

 .احلديث «...شتم هذا
صار إىل : وقيل. اسم فاعل من َأْفَلس إذا صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دنانري ودراهم: وامُلْفِلس
فلَّسه القاضي أقهر الرجل إذا صار إىل حال يقهر عليها، وقد : ليس معه َفْلس كما يقال: حال يقال
 . نادى عليه أنه أفلس: تفليسًا

 (.  4/ )، النهاية مادة فلس ( 5/65)، املفهم (76 / )مشارق األنوار : ينظر
 (.س)ساقطة من  «وشتم هذا»(   )
 .بقية النسخليست يف األصل، وأضفتها من  «احلديث»: كلمة(  4)
 . عن أيب هريرة رضي اهلل عنه(  64 ح 779 /4)خرجه مسلم يف الرب والصلة، باب حترمي الظلم (  6)
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 .( )اليت ذكرت ( )خصَمه مع الكبائر
فال بد إذًا أن ُيأول هذا احلديث على وجه ال خيالف األحاديث الصحاح، واألصول 

 :املستنبطة من الكتاب والسنة، وذلك من وجهني
مه، ورمبا يتلف ماله، إن احلسد يفضي بصاحبه إىل اغتياب احملسود، وشت: أن نقول: أحدمها

 (6)يف اآلخرة، وتذهب يف عْرض (4)يقتص عنها هبا ( )وكل ذلك مظامل. ويسعى يف سفك دمه
 .(9()5)وهذا هو املراد باإلحباط. ذلك حسناته

التضعيف يف احلسنات يوجد على حسب استعداد العبد وصالحه : أن نقول: والوجه اآلخر
قص من ثواب عمله فيما يتعلق بالتضعيف ما يوازي يف دينه، فمهما كان مرتكبًا للخطايا ن
 .احنطاطه يف املرتبة مبا اجترحه من اخلطايا

يكن رهقه ألثيب  (7)عمل حسنة، فأثيب عليها عشرًا، ولو مل (4)مثل أن ُيَقّدر أن ذا َرَهق
 .أضعاف ذلك

 .(6 )فهذا الذي نقص من التضعيف بسبب ما ارتكبه من الذنب هو املراد من اإلحباط
 .واهلل أعلم. ( )وقد مرَّ يف باب الصالة حنو هذا القول

                                 
 (.س)إىل هنا تكررت هذه اجلملة يف  «حسنة»: من قوله(   )
 .«..فثبت أن الظامل يكون له حسنات يستويف املظلوم منها حقه»(:  44) «الطحاوية»قال شارح (   )

 .«فدل ذلك على أنه يف حال إساءته يفعل حسنات متحو سيئاته»(: 444ص)وقال أيضًا 
 .«مظامل مل»(: س)يف (   )
 .النسخمجيع رة يف اهكذا العب «يقتص عنها هبا»(  4)
 .واملعىن يف مقابل ذلك. النسخ بالراءمجيع هكذا هي يف  «عرض»(  6)
 .«من اإلحباط»(: ب)و( س)يف (  5)
ح ، مرقاة املفاتي(4   /6 )، شرح املشكاة للطيـيب (ب/67 ل)شرح املصابيح للبيضاوي : ينظر(  9)

 (.445 /6)، فيض القدير (54 /  )، عون املعبود ( 4 /6)، التعليق الصبيح ( 4/99)
 .«السفه وغشيان احملارم: الرََّهق»(: 966 / )مادة رهق  «ترتيب اللسان»يف  جاء(  4)
 .«ولو مل»مكان  «مل أو»(: س)يف (  7)
 .-املواضع السابقة-اة املفاتيح، التعليق الصبيح شرح املشكاة للطيـيب، مرق: ينظر(  6 )
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 (. 4 / )امليسر : ينظر(   )



 419 الميسر في شرح المصابيح

إن من »: قال رضي اهلل عنه، عن النيب  ( )ومنه حديث سعيد بن زيد العدوي - 5
 .( )«بغري حق املسلمأرىب الربا االستطالة يف عرض 

                                 
أسلم قدميًا وهاجر إىل املدينة، . ، أحد العشرة املبشرين باجلنةسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي(   )

مات سنة مخسني وقيل بعدها . ينة زمان بدر فلذلك مل يشهدهاوشهد أحداً وما بعدها، ومل يكن باملد
 . بسنة أو سنتني

 (. 9  )، اإلصابة (695 )أسد الغابة : ينظر
 (.  7 ح 44 / ) «املصابيح»احلديث يف (   )

 :خترجيه
حدثنا حممد بن عوف، ثنا أبو ( 4495ح 57 /4)أخرجه أبو داود يف األدب، باب يف الغيبة 

 .ب، ثنا عبداهلل بن أيب حسني، ثنا نوفل بن ُمساِحق، عن سعيد بن زيد، به، هبذا اللفظاليمان، ثنا شعي
، (46 / ) «التاريخ األوسط»، والبخاري يف ( 56 ح 76 -47 / )وأخرجه أمحد 

 56 ، 45 / ) «مسنده»يف  ، واهليثم بن كليب الشاشي(54  ح  4/7) «مسنده»والبزار يف 
 5  /4) «مسند الشاميني»، ويف (69 ح 64 / ) «لكبريا»، والطرباين يف (6  ، 64 ح
الشاعر يكثر الوقيعة يف الناس على الغضب  يف الشهادات، باب «سننه»، والبيهقي يف (9 7 ح

تاريخ »، واخلطيب البغدادي يف (6 59ح 79 /6) «شعب اإلميان»، ويف ( 4 /6 )واحلرمان 
 66 / ) «املختارة»والضياء املقدسي يف  ،( 5 /5)وسج يف ترمجة إسحاق بن منصور الك «بغداد
وغريهم من ( 6/96 )يف ترمجة نوفل بن مساحق  «هتذيب الكمال» ، واملزي يف(69  ، 65  ح

وإن هذه الرحم شجنة من الرمحن »: عن أيب اليمان، به، وعند بعضهم زيادة طرق تزيد على العشر
 .«رم اهلل عليه اجلنةفمن قطعها ح

 94 /4)يف الرب والصلة، باب صلة الرحم وقطعها  «لزوائدامع جم»وأورده اهليثمي يف 
رواه أمحد والبزار، ورجال أمحد رجال الصحيح غري نوفل بن »: بلفظه مع الزيادة وقال( 444  ح

 .«مساحق، وهو ثقة
... رغيب يف صلة الرحمتكتاب الرب والصلة، باب ال «الترغيب والترهيب»واملنذري يف 

 .«أمحد والبزار، ورواة أمحد ثقات رواه»: وقال( 5  / )
 :دراسة إسناد اإلمام أمحد

= 
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مات سنة إحدى وعشرين . مشهور بكنيته. ، احلمصياحلكم بن نافع الَبْهراين: أبو اليمان - 

 .ومئتني -وقيل اثنتني وعشرين-
 .روى عن شعيب بن أيب محزة، وإمساعيل بن عياش، وصفوان بن عمرو وغريهم

 .وعنه اإلمام أمحد، والبخاري، والدارمي وغريهم
يته إال أن بعض األئمة تكلم يف روا، «هدي الساري»جممع على توثيقه كما قال ابن حجر يف 

 .جمرد إذن: وقيل. هي مناولة: عن شعيب فقيل
ومع روايته لذلك عن »: له الشيخان حديثه عن شعيب، قال الذهيبومع هذا فقد خرج : أقول

 .«تقانهإلثقته و «الصحيحني»شعيب باإلجازة فاحتج هبا صاحبا 
إن صح ذلك فهو حجة يف صحة الرواية باإلجازة، إال أنه كان يقول يف مجيع »: وقال ابن حجر

 .«صطالحًا لهان كان أة يف ذلك حوال مشاح (أخربنا: )ذلك
آخرون أنه قد مسع منه، وليست روايته عنه من باب اإلجازة أو املناولة، ويتأيد هذا مبا ويرى 

ليس هو مناولة، : سألت أبا اليمان عن حديث شعيب بن أيب محزة فقال»: ذكره حيىي بن معني قال
 .«املناولة مل أخرجها

ر حديثه عن إن أكث: ، يقالثبت ثقة»: حيث قال «التقريب»وقد مال احلافظ إىل هذا يف 
 .«شعيب مناولة

. وبكل حال فإن األئمة مل يترددوا يف قبول حديثه عن شعيب، ويكفيك ختريج الشيخني حلديثه
 .«اعتمده البخاري وروى عنه الكثري»: قال ابن حجر

 . ثقة ثبت: خالصة حاله
، تذكرة احلفاظ (444 )، هتذيب الكمال (996 )، الكىن ملسلم (44 / )التاريخ الكبري 

، هتذيب (64  )، ميزان االعتدال ( 7  )، الكاشف (7  /6 )، سري أعالم النبالء (  4/ )
الثقات الذين ضعفوا يف : ، رسالة(4 4ص)، هدي الساري (454 )، التقريب (97 / )التهذيب 

 .وقد توسع مؤلف هذه الرسالة يف دراسة حاله( 6  ص)بعض شيوخهم للشيخ صاحل الرفاعي 
 مات سنة اثنتني . ، األموي موالهم، أبو بشر احلمصيدينار القرشي: زةشعيب بن أيب مح -2

 .وستني ومئة -أو ثالث-
 .روى عن عبداهلل بن عبدالرمحن بن أيب حسني، وابن شهاب الزهري، وأيب الزناد وغريهم

 .ليد بن مسلم وغريهموعنه أبو اليمان احلكم بن نافع، وابنه بشر بن شعيب، والو
= 
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الزيادة، : واألصل يف الربا. أكثرها وبااًل، وأشدها يف التحرمي: «أرىب الربا»: ( )قوله
 .( )واالرتفاع، والكثرة

                                 
ثبت صاحل »: وعنه. ورفع من ذكره «رأيت كتبه فرأيت كتبًا مضبوطة مقيدة»: قال أمحد

 .«احلديث
 . وهو من أثبت الناس يف الزهري كما ذكر غري واحد

 .«الصحيحني»وحديثه يف 
 .«ثقة عابد»: «التقريب»ويف 

، هتذيب (   / )فاظ ، تذكرة احل(949 )، هتذيب الكمال (  9)ترتيب ثقات العجلي 
 (.974 )، التقريب (69 /4)التهذيب 
 (.6 4ص)تقدمت ترمجته . ثقة عامل باملناسك. بن أيب حسني عبداهلل بن عبدالرمحن -3
أبو : بن عبداهلل بن خمرمة القرشي العامري، املدين، أبو سعد، ويقال بن ُمَساِحق نوفل -4

مات يف أول والية . وكان جده عبداهلل بن خمرمة من املهاجرين األولني. مساحق ويل قضاء املدينة
 .عبدامللك بن مروان

 .روى عن سعيد بن زيد، وعمر بن اخلطاب، وأم سلمة رضي اهلل عنهم وغريهم
 .وعنه عبداهلل بن عبدالرمحن بن أيب حسني، وعمر بن عبدالعزيز، وسامل أبو النضر وغريهم

 . «ثقة»: قال النسائي
 .واهليثمي أيضًا كما سبق يف التخريج. وكذلك قال الذهيب وابن حجر

، ( 566)، هتذيب الكمال (6/494)و( 9 4/ )، ثقات ابن حبان (64 /4)التاريخ الكبري 
 (.5  9)، التقريب (9 6/4 )هتذيب التهذيب  ،(6479)الكاشف 

 :احلكم على احلديث
رجال أمحد »: وقول اهليثمي أيضًا. «رواة أمحد ثقات»: وتقدم قول اهليثمي واملنذري. صحيح

 .واهلل أعلم. «رجال الصحيح غري نوفل بن مساحق وهو ثقة
 (.ب)و( س)واملثبت من  «قولهف»(: أ)يف األصل و(   )
 (. 69 - 69 / )، ترتيب لسان العرب ( 44/ )جم مقاييس اللغة مادة ربا مع: ينظر(   )



 412 الميسر في شرح المصابيح

 [أ/77 ]

 .( )استحقار الناس والترفع عليهم: والتطاول «االستطالة»و
يستزيد  ( )ِعْرِضه، مث ِعْرضه يف مقابلة ( )؛ ألن املتعدي يضع(الربا)وإمنا عرب عنه بلفظ /
 .(4)عليه

تنبيه على أن الِعْرض رمبا جتوز استباحته يف بعض األحوال،  «بغري حق»: ويف قوله
إنه : فيجوز لصاحب احلق أن يقول فيه. (9)«ُيِحل ِعْرَضه (5)الواِجد َليُّ»: مثل قوله  (6)وذلك

                                 
 (. 94 / )مادة طول  «اجملموع املغيث»هذا القول بنصه يف (   )

أي إطالة اللسان يف عرض املسلم، : االستطالة(: 4/995) «مرقاة املفاتيح»وقال القاري يف 
 .وأصل التطاول استحقار الناس والترفع عليهم

ومن املصادر اليت نقلت هذا الكالم عن املؤلف  (ب)و (س)، واملثبت من «يدع»(: أ) األصل ويف(   )
(. 44 /6) «التعليق الصبيح»، و(9   /4) «فيض القدير»و( 4/999) «مرقاة املفاتيح»كـ

 .وهو املناسب ملراد املؤلف
 .لكفرمبا قرئت مبوحدة حتتية أو بغري ذ ،وهي غري منقوطة «مبا»(: س)يف (   )
، مرقاة املفاتيح (9   /6 )، شرح املشكاة للطيـيب (أ/6  ل)شرح املصابيح للبيضاوي : ينظر(  4)

(4/999.) 
 .«وذلك يف»(: ب)و( س)يف (  6)
غريب احلديث أليب عبيد : ينظر. هو الغين الذي جيد ما يقضي به َدْينه: والواجد. هو امَلْطل: الّلي(  5)

 (.46 /4)، النهاية مادة لوى ( 6 / )
ومن طريقه -( 4 5 ح    / )أخرجه أبو داود يف األقضية، باب يف احلبس يف الدين وغريه (  9)

عن  -( 5/6)... يف التفليس، باب حبس من عليه الدين إذا مل يظهر ماله «سننه»البيهقي يف 
 .عبداهلل ابن حممد النفيلي

يف  «سنن الكربىال»يف ، و(4547ح 5  /9)والنسائي يف البيوع، باب مطل الغين ظلم 
 .عن حممد بن آدم( 44 5ح 4/67)لبيوع، باب مطل الغين ا

 .عن عبداهلل بن عثمان( 67 /4)يف ترمجة شريد بن سويد  «التاريخ الكبري»والبخاري يف 
 .ثالثتهم عن عبداهلل بن املبارك

بس ، وابن ماجه يف الصدقات، باب احل(47 5) «الكربى»، ويف (4576)وأخرجه النسائي 
ية، باب يف يف البيوع واألقض «مصنفه»، وابن أيب شيبة يف (9 4 ح   4/ )يف الدين واملالزمة 

= 
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تغليق »، كما يف «مسنده»، وإسحاق بن راهويه يف (76   ح  4/47)مطل الغين ودفعه 

، وابن حبان يف (7465 ح 65 /  )و( 9745 ح 7/456 )، وأمحد (7  / ) «التعليق
 .عن وكيع( 6647ح 445/  )اطل يف الدعوى، باب عقوبة امل «اناإلحس»كما يف  «صحيحه»

مشكل »، والطحاوي يف «التاريخ الكبري»، والبخاري يف ( 745 ح 4  /  )وأمحد 
ويف ، (47 9ح 4  /9) «املعجم الكبري»، والطرباين يف (766، 747ح 6 4/ ) «اآلثار

يهقي يف ، والب( 6 /4)م يف األحكا «املستدرك»، واحلاكم يف (4 4 ح 45/ ) «األوسط»
 .عن أيب عاصم الضحاك بن خملد «سننه»

 .فيانسمن طريق  «سننه»، والبيهقي يف (66 9) «الكبري»والطرباين يف 
وأثىن ]، عن حممد بن عبداهلل بن ميمون [شيخ من أهل الطائف]أربعتهم عن َوْبر بن أيب ُدَلْيلة 

 .«وعقوبته»: احلديث بلفظه وزاد سول اهلل ، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه، عن ر[عليه خريًا
ن الشريد إال هبذا اإلسناد، تفرد به ال يروى ع»: وصححه احلاكم ووافقه الذهيب، وقال الطرباين

 .«َوْبر
 .وما بني معقوفتني من إسناد وكيع

، باب لصاحب احلق مقال ...يف االستقراض وآداء الديون «صحيحه»وعلقه البخاري يف 
 .التمريض بصيغة( 494ص)

 :دراسة إسناد أمحد عن وكيع
 .، أبو سفيان الكويف، املتوىف سنة ست وتسعني ومئةبن َمِليح الرُّؤاسي وكيع بن اجلراح - 

 .روى عن وبر بن أيب دليلة، وهشام بن عروة، وسفيان الثوري وغريهم
 .ر بن أيب شيبة، وحيىي بن معني وغريهموعنه أمحد بن حنبل، وأبو بك

وأثىن عليه اإلمام أمحد  «ما رأيت أوعى للعلم من وكيع، وال أحفظ من وكيع»: قال أمحد
 .كثريًا

 .«ما رأيت أحفظ منه»: وعنه. «وكيع عندنا ثبت»: وقال ابن معني
 .وكالم األئمة يف الثناء عليه علمًا وعماًل كثري

 .«عابدثقة حافظ »: «التقريب»ويف 
، هتذيب (65 / )، تذكرة احلفاظ (46 /7)، سري أعالم النبالء (5576)هتذيب الكمال 

 (.4 94)، التقريب (67 /  )التهذيب 
= 
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. وامسه مسلم الطائفي( بالتصغري)ابن أيب ُدليلة ( بفتح أوله وسكون املوحدة بعدها راء) َوْبر -2

 .سبع ومخسني ومئةمات سنة 
روى عن حممد بن عبداهلل بن ميمون، وسليم أيب عبيداهلل املكي، وعلي بن عبداهلل األزدي 

 .البارقي
 .وعنه وكيع بن اجلراح، والضحاك بن خملد، وسفيان الثوري وغريهم

 .وكذلك قال احلافظان الذهيب وابن حجر. «ثقة»: قال ابن معني
، تاريخ مولد العلماء ووفياهتم (79/ )التاريخ األوسط  ،(44 /4)التاريخ الكبري للبخاري 

، هتذيب (5646)، الكاشف (5599)، هتذيب الكمال (77 /9)، اإلكمال البن ماكوال (59 / )
 (.75 9)، التقريب (74/  )التهذيب 
من . وقد ينسب إىل جده. الطائفي( مبهملة مصغر)بن َمْيمون بن ُمَسْيكة حممد بن عبداهلل  -3
 .السادسة

 .روى عن عمرو بن الشريد، ويعقوب بن عاصم الثََّقِفيَّْين
 .«روى عنه الطائفيون»: وقال أبو حامت. وعنه َوْبر بن أيب ُدَلْيلة الطائفي

 .أثىن عليه َوْبر بن أيب دليلة
 .«الثقات»وذكره ابن حبان يف 

 .«جمهول، مل يرو عنه غري َوْبر»: بن املديين وقال علي
 .«مقبول»: «التقريب»ويف 

 :أنه حسن احلديث، ملا يلي -واهلل أعلم-الذي يظهر : خالصة حاله
 .أفاد كالم أيب حامت أنه قد روى عنه مجع -أ

ا واألصل قبول قوله إذ. أثىن عليه وبر بن أيب دليلة وهو تلميذه ومن أهل بلده فهو أعرف به -ب
 .كان ثقة، وهو كذلك، كما تقدم

 .«صحيحه»وخرج حديثه هذا يف  «ثقاته»وثقه ابن حبان فذكره يف  -ت
فقد صحح إسناد  -فباإلضافة إىل ختريج ابن حبان-التعديل الفعلي من عدد من األئمة؛  -ث

 .تعاىلوالعلم عند اهلل . وحسنه ابن حجر، وجوده ابن كثري. احلاكم والذهيب والعراقي: حديثه هذا
= 
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 .ومثله الكالم يف جرح الشاهد، والشهادة على اخلائن وحنو ذلك. ( )ظامل، وإنه متعدٍّ وحنو ذلك

                                 
، هتذيب (6 9/9)، ثقات ابن حبان ( 6 /9)، اجلرح والتعديل (7  / )التاريخ الكبري 

، (66 /7)، هتذيب التهذيب (4794)، الكاشف (9955)، ميزان االعتدال (99 6)الكمال 
 (. 566)التقريب 
 .الوليد الطائفي، من الثالثة، أبو بن سويد الثقفي عمرو بن الشريد -4

 .رضي اهلل عنهم وغريهم روى عن أبيه، وابن عباس، وأيب رافع موىل النيب 
 .وعنه حممد بن عبداهلل بن ميمون، وإبراهيم بن ميسرة الطائفي، ويعلى بن عطاء وغريهم

 .«حجازي تابعي ثقة»: قال العجلي
 .«الثقات»وذكره ابن حبان يف 
 .وخرج له الشيخان

 .«ثقة»: ل النووي وابن حجروقا
، (44 4)، هتذيب الكمال (44 / )، هتذيب األمساء واللغات (49  )ترتيب ثقات العجلي 

 (.6647)، التقريب ( 4/4)هتذيب التهذيب 

 :احلكم على احلديث
 .حممد بن عبداهلل بن ميمون: حسن هبذا اإلسناد من أجل

 . -كما تقدم-وقد صححه احلاكم والذهيب 
 . «إسناده صحيح»(:  95 /4) «ختريج أحاديث إحياء علوم الدين»راقي، كما يف وقال الع

 .«إسناده حسن»(: 7  / ) «تغليق التعليق»، ويف (6/95) «الفتح»وقال ابن حجر يف 
هذا إسناد »(:  5 ص) «احلاجبحتفة الطالب مبعرفة أحاديث خمتصر ابن »وقال ابن كثري يف 

 .واهلل أعلم. «جيد
د عن فنقل ابن أيب شيبة وأمح «حيل عرضه»: د ممن أخرج احلديث تفسري بعض السلف لقولهنقل عد(   )

. «يغلظ له: حيل عرضه»: ونقل أبو داود وغريه عن ابن املبارك. «شكايته: عرضه»: وكيع قوله
 «التمهيد»لرب يف وقال ابن عبدا .«مطلتين: أن يقول: عرضه»: ونقل البخاري وغريه عن سفيان

         : هذا عندي حنو معىن قول اهلل عز وجل»(: 49 /4 )
= 
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من أكل برجل »: قال أن رسول اهلل  ( )ومنه حديث امُلْسَتورد بن شداد -54
 .( )احلديث «...مسلم

                                 
: وينظر أيضًا. «وهكذا ملا كان مطل الغين ظلم أبيح لغرميه عرضه.. [.44  :النساء]   

 (.   4/ ) ، مشكل اآلثار( 6 / ) غريب احلديث أليب عبيد
مات سنة . له وألبيه صحبة. حجازي سكن الكوفة. الِفهري املستورد بن شداد بن عمرو القرشي(   )

 (.5675)، التقريب (9745)اإلصابة : ينظر. مخس وأربعني
ه فإن اهلل يطعم ةَلْكمن أكل برجل مسلم ُأ»: متامهو( 9 7 ح 47 / ) «املصابيح»احلديث يف (   )

مثلها من جهنم، ومن ُكسي ثوبًا برجل مسلم فإن اهلل يكسوه مثله من جهنم، ومن قام برجل مقام 
 .«مسعة ورياء فإن اهلل يقوم به مقام مسعة ورياء يوم القيامة

 :خترجيه
 «األدب املفرد»، والبخاري يف ( 444ح96 /4)األدب، باب يف الغيبة  أخرجه أبو داود يف
مسند »، ويف ( 69 ح 4/46) «األوسط»، والطرباين يف (46 ح  4ص)باب املسلم مرآة أخيه 

 .حيوة بن شريح عن (65 ح 6  / ) «الشاميني
املزي  :من طريقهو- (6 9ح 67 /6 ) «الكبري»أيضًا، ويف  «الشاميني مسند»يف الطرباين و
 .من طريق حيىي بن عثمان احلمصي -(6/464 )وقاص بن ربيعة : يف ترمجة «هتذيب الكمال»يف 

 .من طريق حممد بن مصفى (9 59ح 66 /6) «شعب اإلميان»والبيهقي يف 
، عن أبيه، عن [عبدالرمحن بن ثابت بن ثوبان]عن بقية بن الوليد، عن ابن ثوبان ثالثتهم 

وقال الطرباين يف . واللفظ أليب داود، عن املستورد بن شداد به، مكحول، عن وقاص بن ربيعة
 .«مل يرو هذا احلديث عن ابن ثوبان إال بقية بن الوليد»: «األوسط»

كما يف  «مسنده»، واحلارث بن أيب أسامة يف (  46 ح 7 7/6 )أخرجه اإلمام أمحد و
، (4446ح  4 /  ) «مشكل اآلثار»، والطحاوي يف (497ح 4 4/ ) «ثحاببغية ال»

 .بن عبادة وحعن ر (4 59)والبيهقي 
    /5) «مسنده»أبو يعلى يف ، و(469 ح  4 /6) «اينثاآلحاد وامل»وابن أيب عاصم يف 

 «األوسط»والطرباين يف ، (   ح   ص) «مساوئ األخالق»واخلرائطي يف ، (  54ح
= 
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األطعمة  يف «املستدرك»احلاكم يف ، و(4 9ح 64 /6 )، والكبري ( 54 ح    / )
 .بن خملد الضحاك أيب عاصم من طريق -املوضع السابق- «هتذيب الكمال»املزي يف ، و(9  /4)

صحيح اإلسناد، ووافقه »: وقال احلاكم. كالمها عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، به
 .«الذهيب

 :اإلمام أمحددراسة إسناد 
 -أو سبع-مات سنة مخس . ، أبو حممد البصريبن العالء بن حسان القيسّي روح بن عبادة - 
 .ومئتني

 .روى عن ابن جريج، وشعبة، وسفيان الثوري وغريهم
 .وعنه اإلمام أمحد، واحلارث بن أيب أسامة، وإسحاق بن راهويه وغريهم

 .«له تصانيف، ثقة فاضل»: قال ابن حجر
، هتذيب (6 7 )، هتذيب الكمال ( 466)يخ بغداد ، تار(444)ترتيب ثقات العجلي 

 (.  4ص)، هدي الساري ( 75 )، التقريب ( 6 / )التهذيب 
مات  .كياألموي، أبو الوليد وأبو خالد امل بن جريج عبدامللك بن عبدالعزيز: ابن جريج -2
 (.ه66 )سنة 

 .عطاء بن أيب رباح، وعبداهلل بن نعيم وغريهمسليمان بن موسى، وروى عن 
 . وحيىي القطان وغريهمروح بن عبادة، وأبو عاصم الضحاك بن خملد، وعنه 

: النسائي وابن حبان والدارقطين وقال: بهغري أنه مشهور بالتدليس، وصفه . متفق على توثيقه
جريج فإنه قبيح التدليس، ال يدلس إال فيما مسعه من جمروح مثل إبراهيم بن أيب جتنب تدليس ابن »

 .«حيىي وموسى بن عبيدة وغريمها
جاء مبناكري، وإذا ، (وُأْخِبْرت، وقال فالن، قال فالن): إذا قال ابن جريج»: وقال اإلمام أمحد

قطان وأمحد بن صاحل ويف معىن قول أمحد، قال حيىي ال .«فحسبك به (ومسعت، أخربين): قال
 .وغريمها

: ، وسبط ابن العجمي وقال«يكثر من التدليس»: الذهيب والعالئي وقال: ووصفه بالتدليس
وجعله . «ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل»: «التقريب»وقال يف  ، ، وابن حجر«مكثر منه»

 .تبة الثالثةالعالئي يف املرتبة الثانية من مراتب املدلسني، وجعله ابن حجر يف املر
= 
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جامع »، و«مراسيل ابن أيب حامت»ويف  -كما ذكر احلافظ-وهو موصوف باإلرسال 

 .مل يسمع منهمروى عنهم ووغريمها مجاعٌة  «التحصيل
 .وروى له اجلماعة

 . ثقة فقيه فاضل، مكثٌر من التدليس واإلرسال: خالصة حاله
ألنه مع ؛ -كما فعل احلافظ-ال الثالثة ويف نظري أن يكون يف املرتبة الرابعة من مراتب التدليس 

 .واهلل أعلم. كثرة تدليسه يكثر منه عن اجملروحني
، ميزان (7 6 )، هتذيب الكمال (9  )، مراسيل ابن أيب حامت (65 /6)اجلرح والتعديل 

، التبيني ألمساء (7  ،    ، 64 ص )، جامع التحصيل ( 45 )، الكاشف (   6)االعتدال 
، تعريف أهل التقديس ( 7 4)، تقريب التهذيب (69 /5)هتذيب التهذيب ، (47)املدلسني 

(4 .) 
 (.ه7  )مات سنة . األموي موالهم، الدمشقي األشدق سليمان بن موسى -3

 .روى عن طاوس بن كيسان، ووقاص بن ربيعة وغريمها
 .وعنه ابن جريج، وسليمان بن سليم وغريمها

 :تلف فيهخم
 . «كان سليمان بن موسى أعلم أهل الشام بعد مكحول»: قال سعيد بن عبدالعزيز

إال ما ذكره ابن جريج من   ،ف بالشام مثل يزيد بن يزيدال نعلم مكحوالً خلَّ»: وقال ابن عيينة
 .«سليمان بن موسى

 .«سليمان بن موسى: سيد شباب أهل الشام»: وقال عطاء بن أيب رباح
إن مكحواًل يأتينا وسليمان بن موسى، وأمي اهلل إن سليمان بن موسى ألحفظ »: ريوقال الزه

 .«الرجلني
سليمان بن : أوثق أصحاب مكحول»: وعن دحيم. ووثقه ابن سعد ودحيم والدارقطين وغريهم

 .«موسى
وسئل ابن . «وحديثه صحيح عندنا ،سليمان بن موسى ثقة»: وقال ابن معني ليحىي بن أكثم

 .«ثقة»: حاله يف الزهري ؟ فقال ما :معني
 . «ال بأس به ثقة»: وقال أبو داود

= 
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سليمان بن » :-ونقله ابن العريب يف شرحه «السنن»كما جاء يف إحدى نسخ -وقال الترمذي 

 .«موسى ثقة عند أهل احلديث، ما نعلم أحدًا ذكره بسوء
لناس، وهو أحد علماء حدث عنه الثقات من ا ،وسليمان بن موسى فقيه راٍو»: وقال ابن عدي

 .«أهل الشام، وقد روى أحاديث ينفرد هبا ال يرويها غريه، وهو عندي ثبت صدوق
حمله الصدق، ويف حديثه بعض االضطراب، وال أعلم أحدًا من أصحاب »: وقال أبو حامت

 .«مكحول أفقه منه وال أثبت منه

 :ويف جترحيه
منكر »: ، وقال أيضًا«أحاديث عجائبعنده »: ، وقال أيضًا«عنده مناكري»: قال البخاري

وساق له بعض - «احلديث، أنا ال أروي عنه شيئًا، روى سليمان بن موسى أحاديث عامتها مناكري
 .-األحاديث اليت أنكرت عليه

 .«يف حديث شيء»: وعنه أيضًا. «وليس بالقوي يف احلديث ،أحد الفقهاء»: وقال النسائي
وأيب سيارة  ،ومالك بن خيامر ،وأيب أمامة ،ه عن جابرروايت»: «جامع التحصيل»ويف : أقول

 .«وعبدالرمحن بن غنم، مرسل ،وكثري بن مرة ،املتعي
 .« مل يدرك أحدًا من أصحاب النيب»: وقال البخاري

 .وروى له مسلم واألربعة
إذ األكثرون على توثيقه، وإمنا نزلت درجته عن الثقة، بسبب بعض . صدوق فقيه: خالصة حاله

: طراب الذي وقع يف حديثه، على ماذكره أبو حامت والبخاري، ولذلك فأبوحامت على تشدده قالاالض
حمله الصدق، ويف حديثه بعض االضطراب وال أعلم أحداً من أصحاب مكحول أفقه منه وال أثبت »
 .«منه

وهذه »: فقال «عارضة األحوذي»وقد علق ابن العريب يف  ،اإلمام البخاري :وأشد من جرحه
حاديث اليت أنكرها عليه البخاري، إما أن يكون انفرد هبا أو أخطأ فيها وذلك ال يسقط منـزلته األ

 «...منكر احلديث» :جاء عقب قول البخاري -املتقدم يف تعديله-وقول الترمذي  .«وال حيط رتبته
 . ه أحاديث أنكرها عليهوسياِق

م يف وقته قبل األوزاعي، وهذه الغرائب كان سليمان فقيه أهل الشا»: «امليزان»وقال الذهيب يف 
 . «اليت تستنكر له جيوز أن يكون حفظها

= 
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وساق . «صدوق»: «الديوان»، ويف «من تكلم فيه وهو موثق»ولذلك فإن الذهيب قال يف 

 .قول النسائي والبخاري فيه
 جامع، (444/ ) وسط، التاريخ األ(4 /4)، التاريخ الكبري (454 )طبقات ابن سعد 

( 66 رقم     /  )بترتيب أيب طالب ، علل الترمذي الكبري ( 65 ح 46 /6)ي الترمذ
، الكامل البن عدي ( 4 /4)، اجلرح والتعديل (  5)، ضعفاء العقيلي (96 رقم  555/ )و
، من تكلم (  6 )، ميزان االعتدال ( 69 )، هتذيب الكمال (9/65)، عارضة األحوذي ( 94)

، شرح علل الترمذي البن (67 ) جامع التحصيل، ( 94 )لضعفاء ، ديوان ا(44 )فيه وهو موثق 
 (.5 5 )، التقريب (79 /4)، هتذيب التهذيب (4 9/  )رجب 
 .من الرابعة .، أبو ِرْشدين الشاميالَعْنسي َوقَّاص بن ربيعة -4

 .روى عن املستورد بن شدَّاد، وأيب الدرداء
 .ليمان بن موسى، ومكحول الشامي، وحممد بن زياد األْلهاينوعنه س

 . «الثقات»ذكره ابن حبان يف 
 .«ثقة»: «الكاشف»وقال الذهيب يف 
 .«مقبول»: «التقريب»وقال احلافظ يف 

من انضم إىل هذا كونه ووثقه ابن حبان، و، األوىل أن يكون صدوقًا؛ فقد روى عنه مجاعة: أقول
 .أعلم واهلل. طبقة التابعني

، هتذيب (6/475)، ثقات ابن حبان (7/45)، اجلرح والتعديل ( 4 /4)التاريخ الكبري 
 (.  94)، التقريب (64 /  )، هتذيب التهذيب (5664)، الكاشف ( 557)الكمال 

 :احلكم على احلديث
 .ضعيف؛ من أجل ابن جريج مدلس وقد عنعناحلديث هبذا السند 

بن ثوبان، عبدالرمحن بن ثابت حلديث بقية بن الوليد، عن ا، فقد روى -كما تقدم-ه توبع لكن
 .به، ، عن وقاص بن ربيعةالشامي عن أبيه، عن مكحول

وستأيت له ترمجة مفصلة  ،مدلسفهو  (بقية بن الوليد)ا الطريق ضعيف أيضًا من أجل عنعنة وهذ
وقد صححه . جريج، فاحلديث بطريقيه حسنابن  طريق يعضدلكنه ، (74)عند دراسة احلديث 

 .واهلل أعلم. احلاكم والذهيب كما تقدم
= 
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ذية حىت ينال بذلك ممن يعاديه، ويريد هو أنه يقع يف ِعْرض مسلم ويتعرض له باأل ( )يريد
 .( )أنه ُطعمة أو ُكسوة

، فإن اهلل (4)به ( )أي ينسبه إىل ذلك وَيْشَهُره «ومن قام برجل مقام مسعة ورياء»: وأما قوله

                                 
 .ويشهد له حديث احلسن البصري املرسل

 . أخربنا جعفر بن حيان( 969ح 45 ص) «الزهد»أخرجه ابن املبارك يف 
 . عن معمر، عمن مسع احلسن( 666  ح 464/  ) «مصنفه»وعبدالرزاق يف 

( 5  ح 7  ص) «الغيبة والنميمة»، ويف (94 ح97 ص) «صمتال»وابن أيب الدنيا يف 
 . حدثنا علي بن اجلعد، أخربنا املبارك بن فضالة

حدثنا عمر بن شبة، حدثنا سامل بن (    ح    ص) «مساوئ األخالق»واخلرائطي يف 
 . نوح، حدثنا يونس

 .أخريوذكر احلديث مبعناه مع تقدمي وت. قال رسول اهلل : مجيعهم عن احلسن قال
واهلل . لغريه يصري صحيحًابن شداد فحديث املستورد  ىقوتي، وبه وهذا مرسل صحيح: أقول

 .أعلم
 (.س)ليست يف  «يريد»(   )
للسببية، واجلائزة ( برجل)وعلى هذا فالباء يف »(: 4   /6 ) «شرح املشكاة»قال الطيـيب يف (   )

 .«حنيامة يف املطعوم وامللبوس كما عليه أكثر كالم الشارع
معىن احلديث أنه توصل إىل ذلك »(: 4/464) «عالم املوقعنيأ»وقال ابن قيم اجلوزية يف 

وتوسل إليه بأذى أخيه املسلم؛ من كذب عليه، أو سخرية به أو مهزه وملزه وعيبه، والطعن عليه، 
الناس واقع واالزدراء به، والشهادة عليه بالزور، والنيل من عرضه عند عدوه، وحنو ذلك مما كثري من 

 .«واهلل املستعان. يف وسطه
وقد َشَهره َيْشَهُره َشْهرًا وُشْهرًة فاْشَتَهر، وَشهَّره َتْشِهريًا، . وهي ظهور الشيء يف ُشْنَعة: من الشُّْهرة(   )

 . الفضيحة: الُشْهَرة: وعن ابن األعرايب. واْشَتَهره فاْشَتَهر
 (. 6  /4)ترتيب لسان العرب مادة شهر : ينظر

 .(أ)و( س)ليست يف  «به»(  4)
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ألشهاد، بذلك على رؤوس ا ( )ويقيمه مقام أهل السمعة والرياء، وَيْشهُره ( )يفضحه ويهينه
 .( )ويعاقبه عقوبة املرائني

                                 
 (.س)ليست يف  «ويهينه»(   )
 .النسخبقية واملثبت من  «ويشهر»: يف األصل(   )
أحد شراح -ونقل الطيـيب وغريه عن امُلْظِهر . هكذا قال املؤلف يف بيان املراد من احلديث(   )

فإن كانت للتعدية يكون  حيتمل أن تكون للتعدية وللسببية؛( لبرج)الباء يف »: قوله -«املصابيح»
من أقام رجالً مقام مسعة ورياء، يعين من أظهر رجالً بالصالح والتقوى ليعتقد الناس فيه اعتقادًا : معناه

... حسنًا، ويعزونه وخيدمونه، وجيعله حبااًل ومصيدة، كما يرى يف زماننا، لينال بسببه املال واجلاه
من نفسه الصالح والتقوى ألجل أن يعتقد فيه رجل  أن من قام وأظهر: وإن كانت للسببية فمعناه

 .ها.«هذا زاهد األمري: عظيم القدر كثري املال، ليحصل له مال وجاه، كما يقول الناس يف العرف
وصف  ألنه »: ورجح الطيـيب الثاين قال(. 7   /6 )شرح املشكاة للطيـيب : ينظر

 . «هذه القرينة ذمًا له الرجل باإلسالم يف القرينتني السابقتني، وأطلقه يف
 (.44 /  )للطحاوي  «مشكل اآلثار»: وينظر
أن يقال يف هذا اجلزء من احلديث كما قيل يف جزئيه : الذي ظهر يل من معىن احلديث: أقول

أنه يتعرض ألخيه باألذى من كذب عليه أو استهزاء به أو : السابقني، وهو أن الباء للسببية، واملعىن
ألذى؛ ليتوصل بذلك إىل حظ من حظوظ الدنيا من مطعوم أو ملبوس أو لينال غري ذلك من أنواع ا

بذلك الثناء والشهرة، وهذا هو مقام الرياء والسمعة، فهو إمنا قام لرياه الناس ويسمعوه، ومل جيد سبياًل 
 .واهلل أعلم. إىل ذلك إال بالنيل من أخيه املسلم
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 ومن باب الحذر والتأني

 :من الصحاح

ال ُيلدغ املؤمن من جحر »: أنه قال أيب هريرة رضي اهلل عنه عن النيب  ( )حديث -56
 .( )«مرتني

 : على وجهني ىهذا يرو»: ( )قال اخلطايب
  .على اخلرب: أحدمها
 . على النهي: (4)والثاين

أن املؤمن املمدوح هو املتيقظ احلازم الذي ال يؤتى من ناحية الغفلة، فُيخدع : فمعىن األول
 .إنه اخلدَّاع يف أمر اآلخرة دون أمر الدنيا: وقد قيل: قال. مرة بعد أخرى وال َيْفطن هو به

وهذا : قال. ة الغفلة، فيقع يف مكروهال ُيخَدَعنَّ املؤمن، وال يؤتنيَّ من ناحي: ومعىن الثاين
 .(6)يصلح أن يكون يف أمر الدنيا واآلخرة

أن احلديث مل يبلغ اخلطايب على ما كان عليه، وهو مشهور عند أهل السري؛  (5)وأرى: قلت

                                 
 .«يف حديث»(: س)يف (   )
 .«مرتني من جحر واحد»: بلفظه، لكن عنده( 7 7 ح 76 / ) «صابيحامل»احلديث يف (   )

 :خترجيه
 .متفق عليه

 (.   5ح 66  ص)أخرجه البخاري يف األدب، باب ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني 
بلفظ ( 774 ح 76  /4)ومسلم يف الزهد والرقائق، باب ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني 

 .«املصابيح»
 (.9  ص)تقدمت ترمجته (   )
 .«واآلخر»: يف النسخ األخرى(  4)
 (.65 /9) «السننمعامل »كالم اخلطايب يف (  6)
 .«رأي»(: س)ويف (. أ)ليست يف  «وأرى»(  5)
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، وشرط عليه أن ( )أبو َعزَّة الشاعر اجُلَمحي: َمنَّ على بعض أهل مكة وهو وذلك أن النيب 
، فلما بلغ َمْأَمنه عاد إىل ما كان عليه، فأسر تارة أخرى، فأمر بضرب عنقه، ( )عليه ال ُيْجِلب
 .(6()4)«من جحر مرتني ال يلدغ املؤمن»: بعض الناس يف امَلنِّ عليه، فقال ( )فكلمه

                                 
إىل ( أ)يف األصل و «اجلمحي»وحترفت  .(ب)ليست يف  «وهو أبو عزة الشاعر اجلمحي»: مجلة(   )

 .«اجلمي» إىل( س)، ويف «اجلحمي»
 أسر يف بدر فَمنَّ عليه النيب . بن أهيب بن حذافة بن ُجَمح بن عثمان داهللوهو عمرو بن عب

، (4 6/ )هتذيب األمساء واللغات : ينظر. وضرب عنقه بعدما أسره يف أحد. كما ذكر املؤلف
 (.64 -69 /6)البداية والنهاية 

 (.549، 547/ )ترتيب لسان العرب مادة جلب . يعين أال يعني عليه(   )
 .(ب)و( س)واملثبت من  «فكلم»(: أ)يف األصل و(   )
 .القصة مشهورة كما ذكر املؤلف يف كتب السري وغريها(  4)

، طبقات ابن سعد (5، 4/46)، السرية النبوية البن هشام ( 6 ص)سرية ابن إسحاق : ينظر
 (.64 -69 /6)، البداية والنهاية (46 / )، دالئل النبوة (64/ )، تاريخ الطربي (  / )

: املؤلف هبذا يرجح الوجه األول، يعين أن احلديث ورد على سبيل اخلرب ال النهي، وممن وافق املؤلف(  6)
تبعد الوجه واس(   5/5) «املفهم»، والقرطيب يف (4/649) «املعلم إكمال»القاضي عياض يف 

 .اآلخر
للمؤمن إذا  وال ينبغي: معناه»: عن أيب عبيد قوله( 6/649 ) «الفتح»ونقل ابن حجر يف 

وهذا هو الذي فهمه األكثر، ومنهم الزهري راوي »: قال احلافظ «نكب من وجه أن يعود إليه
 .«اخلرب

 (.77 / )املقصد األرشد . «أن يقع مرة يف ذنب ال يعود فيه»: -هيف معنا-وقال أمحد 
، مرقاة (    /6 )شرح املشكاة للطيـيب : ولالستزادة يف الكالم حول احلديث ينظر أيضًا

 (.4/944)املفاتيح 
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 :ومن الحسان

 ( )السَّْمت احلسن»: قال رضي اهلل عنه أن النيب  ( )حديث عبداهلل بن َسْرِجس -55
 .( )احلديث «...والتُّؤدة واالقتصاد

                                 
، حليف بين خمزوم، عداده يف املزين( بفتح املهملة وسكون الراء وكسر اجليم)عبداهلل بن َسْرِجس (   )

تاريخ الصحابة : وينظر -(45  )كما عند مسلم - صحايب متأخر، استغفر له النيب . البصريني
 (.  49)، اإلصابة (944 )، الكاشف ( 79 )، أسد الغابة (644 )، االستيعاب (966)

اهليئة حسن : أحدمها: يكون يف معنيني السمت»(:  6 / ) «غريب احلديث»قال أبو عبيد يف (   )
وأما . يف مذهب الدين، وليس من اجلمال والزينة، ولكن تكون له هيئة أهل اخلري ومنظرهم املنظرو

أن يلزم : وكالمها له معىن جيد، يكون. الزم هذا السمت: الطريق، يقال: فإن السمت: الوجه اآلخر
 . «تكون له هيئة أهل اإلسالمأن : طريقة أهل اإلسالم، ويكون

 (.64 / )مادة مست  «الصحاح»اجلوهري يف : وأشار إىل املعنيني
صاد السمت احلسن، والتَُّؤدة، واالقت»: ولفظه( 6 7 ح  7 - 7 / ) «املصابيح»احلديث يف (   )

 .«جزٌء من أربع وعشرين جزءًا من النبوة

 :خترجيه
، وابن أيب (  6 ح 9  /5)جاء يف التأين والعجلة أخرجه الترمذي يف الرب والصلة، باب ما 

 «ختارةامل»طريقه الضياء املقدسي يف ومن -( 66  ح 5  / ) «اآلحاد واملثاين»عاصم يف 
طريقه الضياء ومن -( 659 ح 7 4ص) «املعجم الصغري»والطرباين يف  -(95 ح  7/46)
 .عن نصر بن علي اجلهضمي( 94 )، والضياء أيضًا برقم -(97 )

  6 / ) «األوسط»، والطرباين يف (  6ح   4/ ) «املنتخب»وأخرجه عبد بن محيد يف 
 .من طريق مسلم بن إبراهيم -(99 )ومن طريقه الضياء -( 9 6 ح

 .من طريق عبداهلل بن عمر القواريري( 4 /9) «الثقات»وابن حبان يف 
الراوي وآداب اجلامع ألخالق »، ويف (55/ ) «تاريخ بغداد»واخلطيب البغدادي يف 

 .من طريق عبدالرمحن بن مهدي( 74 / ) «امعالس
 .من طريق أمحد بن املقدام أيب األشعث(  4 /6 ) «هتذيب الكمال»واملزي يف 

= 
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مخستهم عن نوح بن قيس، عن عبداهلل بن عمران، عن عاصم األحول، عن عبداهلل بن سرجس 

وقال . ي وابن أيب عاصم والباقون بنحوهاحلديث هبذا اللفظ عند الترمذ: قال املزين، أن النيب 
 .«حسن غريب»: الترمذي

 .«مل يروه عن عاصم إال عبداهلل بن عمران، تفرد به نوح بن قيس»: وقال الطرباين

 :دراسة سند الترمذي
ابن ُأيّب األزدي ( بضم املهملة وسكون اهلاء)بن نصر بن علي بن ُصْهبان  نصر بن علي - 

متييزاً له عن  الصغري: أبو عمرو البصري، ويقال له( وسكون اهلاء وفتح املعجمةبفتح اجليم )اجَلْهضمي 
 .إحدى ومخسني: مات سنة مخسني ومئتني وقيل. جده

 .روى عن نوح بن قيس، ومحاد بن أسامة، ويزيد بن زريع وغريهم
 .وعنه اجلماعة وغريهم

عند »: زاد مسلمة. «ثقة»: بو حامت والنسائي وابن خراش ومسلمة بن قاسم وغريهمقال أ
 .«حجة»: وقال حممد بن حيىي النيسابوري. «مجيعهم

 .ورضيه «ما به بأس»: وقال أمحد بن حنبل
 .«من نبالء الناس»: وقال الَفرهيناين

 .وخرج له اجلماعة. «ثقة ثبت»: «التقريب»ويف 
، تذكرة احلفاظ (5465)، هتذيب الكمال (49 /  )، تاريخ بغداد ( 4/49)اجلرح والتعديل 

 (.6  9)، التقريب (44 /6 )، هتذيب التهذيب (6 6/ )
الطاحي، أبو روح البصري : ، ويقالاألزدي احُلدَّاين( باملوحدة)بن َرَباح  نوح بن قيس -2

ة إىل ُحدَّان، والطاحي نسبة إىل طاحية ومها بطنان من األزد نزل كلٌّ منهما حملة بالبصرة واحلداين نسب
 .ومثانني ومئة -أو أربع-مات سنة ثالث . فنسبت إليهم

 .روى عن عبداهلل بن عمران، وأيوب السختياين، وأشعث بن جابر احلداين وغريهم
 .، ومسلم بن إبراهيم وغريهموعنه نصر بن علي اجلهضمي الصغري، وأمحد بن املقدام

. «شويخ صاحل احلديث»: وعن ابن معني. «ثقة»: قال أمحد وابن معني وأبو داود والعجلي
 .«صاحل»: وعنه

 .«بلغين عن حيىي أنه ضعفه»: وقال أبو داود
 .«كان يتشيع»: وعن أيب داود

= 
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 .«ليس به بأس»: وقال النسائي

 .«صاحل، وليس بالقوي»: وقال علي بن املديين
 .«مل يتكلم أحد يف نوح بن قيس الطاحي حبجة»: وقال عمرو بن علي الفالس
: وقال الذهيب مرة. «رمي بالتشيع»: زاد ابن حجر. «صدوق»: وقال الذهيب وابن حجر

 .«وثقحسن احلديث وقد »: «لكاشفا»وقال يف . «صاحل احلال»
 .«صحيحه»وقد خرج له مسلم يف 

، وهو ما انتهى إليه احلافظان الذهيب -لى أقل األحوالع-صدوق حسن احلديث : خالصة حاله
 .وابن حجر، وذلك من أجل الكالم فيه من بعض األئمة

. وحنوها «شويخ صاحل احلديث»: وبعض عباراهتم فيه تدل على هذه النتيجة كقول ابن معني
 .واهلل أعلم

اآلجري أليب داود  ، سؤاالت(7   )، العلل ألمحد (4 )سؤاالت ابن أيب شيبة البن املديين 
، تصحيفات احملدثني ( 4/44)، اجلرح والتعديل (حتقيق البستوي-94  ، 7   ، 446)
( 49 / )، اللباب (5 /4( )44 / )، األنساب للسمعاين ( 6 / )، مستدرك احلاكم (9 5/ )
 (.49 7)، ميزان االعتدال (5474)، هتذيب الكمال (59 / )

، الكاشف وحاشيته لسبط ابن العجمي ( 796)مليزان ا: ويف ترمجة يزيد بن كعب العوذي
، التقريب (  6/4 )، هتذيب التهذيب -تقدم-، تلخيص املستدرك، هبامش املستدرك ( 647)
(9 67.) 

من . أبو عبدالرمحن البصري: ، أبو عمران، ويقالالقرشي التيمي الطلحي عبداهلل بن عمران -3
 .السادسة

 .روى عن عاصم األحول، ومالك بن دينار وأيب عمران اجلوين، وحممد بن جحادة
: وعنه نوح بن قيس، وإبراهيم بن سامل النيسابوري، وعمرو بن سليمان، والفضل بن محاد ويقال

 .ابن داود األزدي الواسطي
 .«الثقات»ذكره ابن حبان يف 

 .«شيخ»: وقال أبو حامت
 .«على حديثه عن مالك بن دينار ال يتابع»: وقال «الضعفاء»يف  وذكره العقيلي

 .«ِقّل، ليس بالقويُم»: وقال «ديوان الضعفاء»وذكره الذهيب يف 
= 
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 .وَتَوأََّد، وهو اْفَتَعل وَتَفعَّل، من التَُّؤدة ( )مشيه ( )اتََّأد يف: يقال. السكون: التَُّؤَدة
 :على ضربني واالقتصاد

                                 
 .«ذكره العقيلي. ليس بقوي: قيل»: «املغين»ويف . «لينه العقيلي»: «امليزان»وقال يف 

 .«صدوق»: «الكاشف»بينما قال يف 
 .«مقبول»: وقال ابن حجر

 -فيما أرى-فإن العمدة يف الكالم على هذا الراوي . لعل قول ابن حجر أقرب: صة حالهخال
هي يف أدىن مراتب التعديل، ومن قيل فيه ذلك يكتب حديثه وينظر ( شيخ)ولفظة . هو قول أيب حامت

 .فيه وال حيتج به استقالاًل، وإمنا خيترب حديثه فإن تابعه أحد قبل وإال فال
له يف بعض املواضع فقد تابع فيه العقيلي كما تدل املواضع األخرى، وكالم  وأما تليني الذهيب

 . واهلل أعلم. العقيلي مقيد حبديثه عن مالك بن دينار
، هتذيب الكمال (4 /9)، ثقات ابن حبان (6  /6)، اجلرح والتعديل (469)ضعفاء العقيلي 

، املغين يف ( 47 )كاشف ، ال(49  )، ديوان الضعفاء ( 444)، ميزان االعتدال (454 )
 (  6 )، التقريب (66 /6)، هتذيب التهذيب ( 4  )الضعفاء 
 (. 6 ص)تقدمت ترمجته . ثقة. األحول عاصم بن سليمان -4

 :احلكم على احلديث
. ال فلني احلديثيعين حيث يتابع وإ «مقبول»: قال فيه احلافظ. عبداهلل بن عمران: احلديث فيه

 .ومل أقف له على متابع
لكن جاء ما يشهد له من حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما وهو احلديث اآليت، وبه يصري حسنًا 

 .«حسن غريب»: وتقدم قول الترمذي. لغريه
 (.أ)ليست يف  «يف»(   )
 «التؤدة»قول يف فإن هذا ال «الصحاح»ومن ( أ)و( س)ت من ب، واملث«مشيته»(: ب)و: يف األصل(   )

 .واو( اتََّأد)وأصل التاء يف : وزاد( 645/ )وهو عنده يف مادة وأد . ملؤلف عنهنقله ا
ويف ( 57 / )، ترتيب لسان العرب مادة أود (4/79)العني، باب اللفيف من الدال : وينظر
 (.4/4946)مادة وأد 
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، والبخل ( )ما كان متوسطًا بني حممود ومذموم، كاملتوسط بني اجلور والعدل: أحدمها
 .( )   : وهذا الضرب أريد بقوله سبحانه. ( )والكرم

 :حمموٌد على اإلطالق؛ وذلك فيما له طرفان: والثاين
 .فإنه بني اإلسراف والبخلإفراط وتفريط، كاجلود 

 .(6)بني التهور واجلنب (4)والشجاعة فإهنا
 .وهذا الذي يف احلديث هو االقتصاد احملمود على اإلطالق

جزٌء من أربع وعشرين جزءًا من »املذكورة  (5)وذكر يف حديث ابن َسْرِجس أن اخلالل
 .«النبوة

 .(7)«مخس وعشرين (4)من»: يليه (9)ويف حديث ابن عباس الذي

                                 
 .«بني العدل واجلور»(: أ)يف (   )
 .«واجلود»(: ب)و( س)يف (   )
 (.  )سورة فاطر، اآلية (   )
 .«فإنه»(: س)يف (  4)
االقتصاد يف االعتقاد، فإنه بني : ومن هذا القبيل»(: 4/947) «مرقاة املفاتيح»قال القاري يف (  6)

     : واالقتصاد يف املعيشة، ومنه قوله تعاىل. التعطيل والتشبيه، وبني اجلرب والقدر
 .ها.«[...59:الفرقان]         

سلوك القصد يف األمور، والدخول : االقتصاد»(: 99 /  ) «ح السنةرش»وقال البغوي يف 
 .«فيها برفق على سبيل ميكن الدوام عليها

 .«اخلصال»(: أ)يف (  5)
 (.ب) سقطت من «الذي»(  9)
 «املصابيح»وهو املوافق لنص احلديث كما يف ( ب)و( س)واملثبت من . «يف»(: أ)يف األصل و(  4)

 .ومصادر التخريج
، والسمت إن اهلدي الصاحل»: ولفظه( 5 7 ح  7 / ) «املصابيح»احلديث أورده البغوي يف (  7)

 .«، جزٌء من مخس وعشرين جزءًا من النبوةالصاحل، واالقتصاد
= 
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 :خترجيه

ومن طريقه البيهقي يف -( 4995ح 49 /4)أخرجه أبو داود يف األدب، باب يف الوقار 
امع اجل»، واخلطيب البغدادي يف ( 7 ح 7  ص)والسمت الصاحل  ، باب يف الوقار«اآلداب»

ستئذان، باب يف اال «شرح السنة»غوي يف والب( 69 ح 66 / ) «ألخالق الراوي وآداب السامع
 .عن النفيلي -(677 ح 99 /  )التأين والعجلة 

 «املختارة»ومن طريقه الضياء املقدسي يف -( 577 ، 574 ح   4/4)واإلمام أمحد 
 .عن حسن األشيب وأسود بن عامر -(6 6، 7 6ح   7/6)

حدثنا أبو عروبة، ثنا  (5/44)يب ظبيان يف ترمجة قابوس بن أ «الكامل»وابن عدي يف 
 .عبدالرمحن ابن عمرو احلراين

أربعتهم عن زهري بن معاوية، حدثنا قابوس بن أيب ظبيان، أن أباه حدثه، حدثنا عبداهلل بن عباس، 
 .«فذكر مبثله»: إال أمحد عن أسود فقد أحال على حديث حسن فقال. به، بلفظه

 (.454ح  4 ص)باب الرفق  «األدب املفرد»وأخرجه البخاري يف 
، -(4 6)ومن طريقه الضياء املقدسي - (564  ح  4/  ) «الكبري»وأخرجه الطرباين يف 

 .عن علي بن عبدالعزيز( 6 46ح 46 /5) «شعب اإلميان»والبيهقي يف 
، ويف (74 /6 ... )مكارم األخالقيف الشهادات، باب بيان  «ننهس»والبيهقي يف 

 .ن عمرو بن النضرمن طريق حممد ب( 5666ح  6 /6) «بالشع»
 .من طريق أمحد بن جندة( 7 44ح 4  /5)أيضًا  «الشعب»ويف 

جزء »: أربعتهم عن أمحد بن يونس، عن زهري، به، مبثله لكن عند البخاري والطرباين واملقدسي
 .«من سبعني جزءًا من النبوة

 .عن أسود بن عامر، عن جعفر األمحر( 577 )وأخرجه أمحد 
 .بن محيدمن طريق عبيدة (   6)، والضياء ( 97ح 5  ص) «فردملاألدب ا»والبخاري يف 
 .من طريق إدريس األودي -املوضع السابق-وابن عدي 
 .من طريق مسعر بن كدام(  5 /9) «احللية»وأبو نعيم يف 

 .أربعتهم عن قابوس، به، مبثله
 .من طريق عثمان بن فائد( 567  ) «الكبري»وأخرجه الطرباين يف 

 .من طريق حيىي وعبدالرمحن -وضع السابقامل-وابن عدي 
= 
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 .من طريق زيد بن احلباب(   /9) «تاريخ بغداد»واخلطيب يف 

 من مخسة وأربعني»: أربعتهم عن سفيان الثوري، عن قابوس، به، بنحوه، لكن عند الطرباين
 .«جزءًا

 96 /4)يف األدب، باب ما جاء يف السمت احلسن  «جممع الزوائد»وأورده اهليثمي يف 
 .«رواه الطرباين، وفيه عثمان بن فائد وهو ضعيف»: وقال( 9    ح

رواه الطرباين، وفيه قابوس بن أيب ظبيان، وهو ثقة وفيه ضعف، وبقية »: وقال( 4    )وبرقم 
 .«رجاله رجال الصحيح

، ويف ترمجة احلارث بن (64/ )كنيز السقاء يف ترمجة حبر بن  «الكامل»وأخرجه ابن عدي يف 
يف ترمجة حممد بن أمحد  «هانبطبقات احملدثني بأص»، وأبو الشيخ ابن حيان يف (75 / )منصور 

ارث بن من طريق احل( 65 ح  6 / ) «الشهاب مسند»، والقضاعي يف (94 /4)األسواري 
منصور، ثنا حبر السقاء، ثنا سفيان الثوري، عن األعمش، عن سامل بن أيب اجلعد، عن كريب، عن ابن 

: دي يف املوضع األول فعندهإال ابن ع «وعشرين جزءًامن ستة »: اه، لكن عندهمعباس، به مبعن
 .«من ستة وأربعني»

 :دراسة إسناد أيب داود
 (.46 ص)تقدمت ترمجة . ثقة حافظ. عبداهلل بن حممد: النفيلي - 
أو -املتوىف سنة اثنتني . الكويف، نزيل اجلزيرة بن ُحَدْيج، أبو خيثمة اجُلْعفي ن معاويةزهري ب -2

 .وسبعني ومئة -ثالث أو أربع
 .روى عن قابوس بن أيب ظبيان، واألسود بن قيس، ومطرف بن طريف وغريهم

 .شيب، وأسود بن عامر وغريهموعنه النفيلي، وحسن األ
 .وثقه اإلمام أمحد وابن معني وأبو زرعة والعجلي والنسائي وغريهم

 .إال يف روايته عن أيب إسحاق السبيعي؛ ألنه مسع بعد االختالط
زهري فيما روى عن املشايخ ثبت، بخ بخ، ويف حديثه عن أيب إسحاق لني، »: قال اإلمام أمحد

 .غريه وكذا قال. «مسع منه بأخرة
 .«ثقة حجة»: «الكاشف»ويف 
 .«ثقة ثبت، إال أن مساعه عن أيب إسحاق بأخرة»: «التقريب»ويف 

 .وروى له الشيخان
= 
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، الكاشف (   / )، تذكرة احلفاظ (7 6 )، هتذيب الكمال (644/ )اجلرح والتعديل 

 (. 66 )، التقريب ( 6 / )، هتذيب التهذيب (554 )
 .من السادسة. اجَلْنيب، الكويف قابوس بن أيب ظََِْبيان -3

 .روى عن أبيه
 .وعنه زهري بن معاوية، وإدريس األودي، وسفيان الثوري وغريهم

 :اختلفت األقوال فيه
 .«ضعيف احلديث»: وعنه. «ليس به بأس»: وعنه. «ثقة جائز احلديث»: فقال ابن معني

 .«ثقة»: وقال يعقوب بن سفيان
 .«ال بأس به»: وقال العجلي

 .«أرجو أنه ال بأس به»: وقال ابن عدي
 . «ليس بذاك، وقد روى الناس عنه»: وقال اإلمام أمحد

 .وكذلك قال جرير بن عبداحلميد. «مل يكن من النقد اجليد»: وعنه
أتيناه بعد »: وعنه. «نفق قابوس، نفق قابوس»: -وسئل عن شيء من حديثه-وقال أيضًا 

 .«فساده
 .«ضعيف احلديث لني، يكتب حديثه وال حيتج به»: وقال أبو حامت
 .«فيه ضعف ال حيتج به»: وقال ابن سعد
 .«ليس بالقوي ضعيف»: وقال النسائي

 .«ضعيف ولكن ال يترك»: وقال الدارقطين
ع احلفظ، يتفرد عن أبيه مبا ال أصل له، رمبا رف يءكان رد»: «اجملروحني»وقال ابن حبان يف 

 .«يل وأسند املوقوفاملراس
ولعل . فإن أكثر األئمة على تليينه. «فيه لني»: «التقريب»كما قال احلافظ يف : خالصة حاله

 .واهلل أعلم. الذين وثقوه نظروا إىل أنه مل يكن بذاك الضعيف الذي يستحق الترك
، اجلرح (666 )، ضعفاء العقيلي ( 7 /9)، التاريخ الكبري (7 6 )طبقات ابن سعد 

، ذكر من اختلف العلماء (647 )، الكامل البن عدي (6  / )، اجملروحني (46 /9)تعديل وال
، هتذيب (5974)، ميزان االعتدال (4999)، هتذيب الكمال (4 )ونقاد احلديث فيه البن شاهني 

 (.6446)، التقريب (94 /4)التهذيب 
= 
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بن احلارث  ني بن جندبامسه ُحَص( بفتح املعجمة وكسرها وسكون املوحدة) أبو ظََِْبيان -4
 .مات سنة تسعني وقيل غري ذلك. الكويف( بفتح اجليم وسكون النون مث موحدة) اجَلْنيب

 .ي اهلل عنهم وغريهمروى عن ابن عباس، وأسامة بن زيد، وجرير بن عبداهلل البجلي رض
 .وعنه ابنه قابوس، وحصني بن عبدالرمحن، واألعمش وغريهم

 .«ثقة»: قال ابن سعد وابن معني وأبو زرعة والعجلي والنسائي والدارقطين
 .«التقريب»وكذلك قال ابن حجر يف 

 .«وثقه غري واحد، وهو جممع على صدقه، وحديثه يف الكتب كلها»: وقال الذهيب
، (5  )، ترتيب ثقات العجلي (964 )، الكىن واألمساء ملسلم (9   )د طبقات ابن سع

، جامع التحصيل ( 5 /4)، سري أعالم النبالء (66  )، هتذيب الكمال (76 / )اجلرح والتعديل 
 (.55  )، التقريب (446/ )، تبصري املنتبه (9  / )، هتذيب التهذيب (55 ص)

 :احلكم على احلديث
 .فيه لني كما قال ابن حجر( قابوس بن أيب ظبيان: )يهاحلديث هبذا السند ف
ضعفه بعض األئمة وتركه ( حبر بن َكِنيز السقاء)إال أن فيه  -كما تقدم-لكن له طريق آخر 

، اجلرح والتعديل (76 )ضعفاء العقيلي : ينظر يف ترمجته .«ضعيف»: «التقريب»آخرون ويف 
، ديوان الضعفاء (9 6)، الكاشف (7   )، ميزان االعتدال (49 )الكامل البن عدي ، (4 4/ )
 (.9 5)، التقريب (55 / )، هتذيب التهذيب (645)

  (.5 6/6 ) «الفتح»وقد حسنه ابن حجر يف . فلعل احلديث بطريقيه يصري حسنًا
 .واهلل أعلم. واحلديث يعضده كذلك حديث عبداهلل بن سرجس املتقدم قبله

 :وأما بالنسبة ملا ورد يف بعض الروايات من اختالف يف العدد فالكالم يف ذلك كما يلي: أقـول
( من مخسة وأربعني: )جاء عند الطرباين من طريق عثمان بن فائد عن الثوري عن قابوس - 

ليس »: وعن دحيم .«يف حديثه نظر»: قال البخاري: ضعيف وذلك ضعيف؛ ألن عثمان بن فائد
، هتذيب التهذيب ( 46 )هتذيب الكمال : ينظر .«ضعيف»: «التقريب»ويف . «بشيء

 .وقد رواه عدد عن الثوري خمالفني لروايته(. 4667)، التقريب (4  /9)
عن أمحد بن يونس، عن زهري بن  -وعنه الضياء املقدسي-جاء عند البخاري، والطرباين  - 

وقد تابعهم . وذلك خمالف لرواية سائر أصحاب زهري بن معاوية( عنيمن سب: )معاوية، عن قابوس
= 
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، ومثل ذلك ال ( )التأنيث ( )يف هذا احلديث أن يلحق به تاء ( )(مخس)و( أربع)ومن حق 
 .(6)كالم القرن األول، بل يقع ذلك من الرواة الذين ال ُدْربة هلم بعلوم العربية (4)يعرف يف

، والطريق إىل معرفة حقيقة (5)والتفاوت الذي بني العددين حمتمل أن يكون من غلط الرواة
. ( )واالستنباط مسدود، فإنه من علوم النبوة (9)العدد ووجهه باالختصاص من قبل الرأي ذلك

 .( )واهلل أعلم. ( )وقد سبق القول يف هذا املعىن يف كتاب الرؤيا

                                 
على أنه قد جاء يف بعض الطرق إىل ابن يونس موافقًا . على ذلك مجيع أصحاب قابوس فاحلكم هلم

 .لرواية اجلماعة
 .هذا بالنسبة ملا جاء يف طريق قابوس بن أيب ظبيان

من ستة : )ى طريق واحد عند ابن عديسو( من ستة وعشرين: )جاء يف طريق حبر السقاء - 
ضعيف باتفاق أهل العلم وبعضهم تركه، فال يقارن حديثه  -كما أسلفت-وحبر السقاء (. وأربعني

فيه »: حبديث قابوس، الذي وثقه مجاعة ولينه األكثر، والضعف الذي فيه خفيف، ولذا قال ابن حجر
 .«لني

رين جزء من مخسة وعش»: -ذه الرواياتبناء على ه-فتبني أن الصواب يف حديث ابن عباس 
 . واهلل أعلم .«جزءًا من النبوة

وهو الصواب؛ ( ب)و( س)واملثبت من  «أربع ومخس»مكان  «أربع وعشرين»(: أ)يف األصل و(   )
الوارد يف حديث ابن عباس، ( مخس)الوارد يف حديث ابن سرجس، والعدد ( أربع)اد العدد ألنه أر

 (.جزء)ث ليخالف املعدود وهو حقُّ كلٍّ منهما أن يؤن
  (.أ)ليست يف  «تاء»(  )
 (.  4 /4)أوضح املسالك، باب العدد : ينظر. كما هو مقرر يف كتب النحو(  )
 .وهو أوىل، النسخبقية واملثبت من . «من»: يف األصل(  4)
فقد جاء فيها خريج توحده، وأما مصادر ال «املصابيح»هذا اخلطأ الذي أشار إليه املؤلف وقع يف (  6)

، (ب/6  ل)شرح املصابيح للبيضاوي : وينظر. على الصواب حسب ما وقفت عليه من مطبوعاهتا
 (.4/947)، مرقاة املفاتيح (6   /6 )شرح املشكاة للطيـيب 

 (.س)ليست يف  «الرواة»(  5)
 .(الراوي»(: أ)يف (  9)
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زءًا جزء من مخسة وعشرين ج»: ىن قولهينظر يف كالم العلماء حول االختالف يف العدد، وبيان مع(   )

ألحاديث الواردة يف الرؤيا عند شرحهم لو ،وما ورد يف معناه عند شرحهم هلذا احلديث «من النبوة
 :يف الكتب التالية «الرؤيا الصاحلة جزء من ستة وأربعني جزءًا من النبوة»: ديثكح

، ( 4 / )، التمهيد (75 ،  5 /9)، معامل السنن له (6   /4)أعالم احلديث للخطايب 
، النهاية مادة (6  /7)، عارضة األحوذي (   /9)، إكمال املعلم (99 /  )شرح السنة للبغوي 

، اجلامع ألحكام القرآن، تفسري سورة يوسف (  /5)، املفهم (7  /6)ومادة هدا ( 65 / )جزأ 
 .لعلماء، وقد توسع ابن حجر جدًا يف مجع كالم ا(97 /  )، فتح الباري (   /7)

 (.9 6 / ) «امليسر»: ينظر. عند شرحه حلديث الرؤيا اآلنف الذكر(   )
 .وحدها( س)من  «واهلل أعلم»(   )
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  ( )ومن باب الرفق والحياء

 :(2)من الصحاح

حيب  ( )[رفيق]إن اهلل »: قال حديث عائشة رضي اهلل عنها أن رسول اهلل  -59
 .(6()4)احلديث «...الرفق

                                 
 .«والرياء»(: س)يف (   )
 .(ب)و( س)من  «من الصحاح»(   )
مث إن شرح . من مجيع النسخ، وهي ثابتة يف نص احلديث كما سيأيت يف خترجيه( رفيق)سقطت كلمة (   )

وهذا ( الرفيق)وأيضا سيأيت املؤلف على بيان حكم تسمية اهلل بـ. اآليت سيتناول هذه اللفظة املؤلف
 .يدل على أهنا سقطت سهوًا من املؤلف

 .(ب)و( س)من  «احلديث»كلمة (  4)
رفق إن اهلل رفيق حيب الرفق، ويعطي على ال»: ولفظه(  74 ح  7 / ) «املصابيح»احلديث يف (  6)

 .«العنف، وما ال يعطي على ما سواهما ال يعطي على 

 :خترجيه
 .هبذا اللفظ(  67 ح  66 /4)أخرجه مسلم يف الرب والصلة واآلداب، باب فضل الرفق 

 قصة يف «إن اهلل حيب الرفق يف األمر كله»: وأخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة بلفظ
وعليكم السام واللعنة فقال : فقالت عائشة. السام عليكم: فقالوا خلوا على النيب اليهود الذين د
 .وذكر احلديث «...يا عائشة»: رسول اهلل 

، وفيه يف باب مل (4 56ح  4  ص)أخرجه البخاري يف األدب، باب الرفق يف األمر كله 
باب كيف الرد على أهل ، ويف االستئذان، (6 56ح  4  ص)فاحشاً وال متفاحشاً  يكن النيب 

  6  ص)، ويف الدعوات، باب الدعاء على املشركني (65 5ح 6   ص)الذمة بالسالم؟ 
  6  ص)يستجاب لنا يف اليهود، وال يستجاب هلم فينا : ، وفيه يف باب قول النيب (76 5ح
  46 ص... )، ويف استتابة املرتدين، باب إذا عرض الذمي أو غريه بسب النيب ( 546ح
 .ومواضع أخرى أخرج فيها القصة لكن ليس فيها ذكر الرفق( 9 57ح

 (.56  ح 965 /4)ومسلم يف السالم، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسالم 
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الُيسر، وال يريد هبم العسر، فال يكلفهم فوق  ( )أن اهلل تعاىل يريد بعباده: معىن ذلك
 .طوقهم، بل يساحمهم ويلطف هبم

 .( )وهو لطافة الفعل ولني اجلانب. ضد العنف: والرفق
 ؟ ( )«واهلل الطبيب أنت رفيق»: ا معىن قوله يف احلديثفم: فإن قيل

                                 
 .«لعباده»(: س)يف (   )
 (.574 / )، ترتيب اللسان ( 94/ )، اجملموع املغيث مادة رفق (67 /7)هتذيب اللغة : ينظر(   )

. لفما ذكره املؤ: أحدها: ثالثة معان للرفق يف احلديث( 5/699) «املفهم» وذكر القرطيب يف
: رفقت به وأرفقته مبعىن نفعته قال: يقال. أن الرفق مبعىن اإلرفاق وهو إعطاء ما يرتفق به: والثاين

وهذا : قال. أن الرفق مبعىن التمهل يف األمر والتأين فيه: الثالث. وكالمها صحيح يف حق اهلل تعاىل
 . انتهى بتصرف. املعىن أليق باحلديث

 (. 4 / ) «األمساء والصفات»وهذا األخري هو الذي ذكره البيهقي يف 
يعين - ، ورأى أبوه اليت بظهر النيب هذا جزء من حديث أيب ِرْمثة عندما أتى هو وأبوه إىل النيب (   )

 .وذكر احلديث: ليارسول اهلل، أال أعاجلها لك فإين طبيب؟ قا: فقال -خامت النبوة
حدثنا حممد بن العالء، ثنا ابن ( 69 4ح 4/45)أخرجه أبو داود يف الترجل، باب يف اخلضاب 

 .أدريس
 يف «سننه»ومن طريقه البيهقي يف -(74 ص) «مسنده»، ويف (5/4) «األم»والشافعي يف 

يف  «نةشرح الس»، والبغوي يف (9 /4)اجلنايات، باب إجياب القصاص على القاتل دون غريه 
  4 / ) «ندهمس»، وأخرجه احلميدي يف -(4 6 ح  4 /6 )القصاص، باب احلر يقتل بالعبد 

 «الكبري»اين يف ، والطرب(47 / ) «معجم الصحابة»يف  عناقومن طريقه ابن -( 455ح
األمساء »ريقه البيهقي يف ومن ط-(  947 ح 7 /7 )، وأخرجه أمحد -(6 9ح 97 /  )

 54 / ) «د واملثايناآلحا»، وأخرجه ابن أيب عاصم يف -( 6 ح 9  / ) «والصفات
 .ن عيينةمجيعهم عن سفيان ب( 95 ) «أماليه»، واحملاملي يف ( 4  ح

   /6)يف الطب، باب من كره الطب ومل يره  «مصنفه»وأخرجه ابن أيب شيبة يف 
 عن -(6  9ح  54/  ) «املسند»ومن طريقه عبداهلل بن أمحد يف زوائده على -(   4  ح

 .حسني بن علي
 .من طريق مروان بن معاوية( 46 ص) «ث الفاصلداحمل»والرامهرمزي يف 

= 
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عن عبدامللك بن أجبر، عن إياد بن ( ابن إدريس وابن عيينة وحسني بن علي ومروان)أربعتهم 

 .واحملاملي -ومن أخرجه من طريقه-لقيط، عن أيب رمثة، به، واللفظ ألمحد واحلميدي 

 :فعي واحلميدي وأمحددراسة إسناد الشا
املتوىف يف رجب . ، أبو حممد الكويف مث املكيميمون اهلاليل: بن أيب عمران سفيان بن عيينة - 

 .سنة مثان وتسعني ومئة
 .روى عن عبدامللك بن أجبر، وهشام بن عروة، واألعمش وغريهم

 .، واحلميدي، والشافعي وغريهموعنه اإلمام أمحد
 .«لوال مالك وسفيان لذهب علم احلجاز»: قال الشافعي
 .«وكان يعد من حكماء أصحاب احلديث. ثقة ثبت يف احلديث»: وقال العجلي

 .وفضائله ومناقبه كثرية جدًا
 .«ثقة ثبت حافظ إمام»: «الكاشف»وقال الذهيب يف 
، هتذيب التهذيب ( 66 )، الكاشف (4/464) ، سري أعالم النبالء(  4 )هتذيب الكمال 

 (. 6)، تعريف أهل التقديس ( 46 )، التقريب (64 /4)
من . الكويف( مبوحدة ساكنة وجيم مفتوحة) بن حيَّان بن أْبَجر عبدامللك بن سعيد -2
 .السادسة

 .ب، وأيب إسحاق السبيعي وغريهمروى عن إياد بن لقيط، وواصل األحد
 .وعنه سفيان بن عيينة، وعبداهلل بن أدريس، وزهري بن معاوية وغريهم

 .«بٍخ ثقة»: قال أمحد
 .«ابن أجبر: حدثنا من مل تر عيناك مثله»: وقال ابن عيينة

 .«رجل صاحل»: زاد العجلي. «ثقة»: وقال ابن معني والنسائي والعجلي
 .«ان من ثقات أهل الكوفة وخيارهمك»: وقال يعقوب بن سفيان

 .«ثقة عابد»: «التقريب»ويف 
 .وقد خرج له مسلم

، الكاشف (7 6 )، هتذيب الكمال (    ، 6   ، 6   )ترتيب ثقات العجلي 
 (. 4 4)، التقريب ( 6 /5)، هتذيب التهذيب ( 46 )

 .«تويف قبل العشرين ومئة»: ال الذهيبق. الكويف. السدوسي إياد بن لقيط -3
= 
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 .( )احلاذق بالشيء املوصوف: الطبيب: قلنا
، وإمنا حول املعىن من الطبيعة إىل ( )ومل ُيرد هبذا القول نفي هذا االسم ممن يتعاطى ذلك

                                 
 .روى عن أيب رمثة، والرباء بن عازب، واحلارث بن حسان رضي اهلل عنهم وغريهم
 .وعنه عبدامللك بن سعيد بن أجبر، وسفيان الثوري، وصدقة بن أيب عمران وغريهم

 .«ثقة»: قال ابن معني والنسائي ويعقوب بن سفيان
 .«الثقات»وذكره ابن حبان يف  .«صاحل احلديث»: وقال أبو حامت

 .«ثقة»: وقال الذهيب وابن حجر
 .وخرج حديثه مسلم
، سري أعالم (644)، هتذيب الكمال ( 4/5)، ثقات ابن حبان (46 / )اجلرح والتعديل 

 (. 64)، التقريب (4  / )، هتذيب التهذيب ( 47)، الكاشف (44 /6)النبالء 
. التميمي: التيمي، ويقال: ، ويقالالَبَلوي( م بعدها مثلثةبكسر الراء وسكون املي) أبو ِرْمثة -4

 . واختلف يف امسه اختالفًا كثريًا
 .«سكن مصر ومات بأفريقية»: قال الترمذي. له صحبة

، االستيعاب (59  )، الكىن واألمساء ملسلم ( 6 )، الكىن للبخاري (   / )التاريخ الكبري 
 (. 6 4)، التقريب (4  /9)، اإلصابة (564 /4)، ( 66/ )، (   / )

 : احلكم على احلديث
 .واهلل أعلم. مما تقدم يظهر أن احلديث صحيح

. وكل حاذق بعمله طبيب عند العرب وإن كان يف غري عالج املرض. هذا معىن الطبيب يف األصل(   )
، ترتيب اللسان (96 / )ادة طبب ، الصحاح م(   ، 467/ )غريب احلديث أليب عبيد : ينظر
(6/ 5  .) 

باملريض  رفقتمعناه أنك : أنت رفيق: قوله»(  4 /6 ) «شرح السنة»وقال البغوي يف 
هو العامل حبقيقة الداء : فتحميه ما ختشى أن ال حيتمله بدنه، وتطعمه ما ترى أنه أرفق به، والطبيب

 . « اهلل الواحد القهاروالدواء، والقادر على الصحة والشفاء، وليس ذلك إال
ض وتتلطفه، واهلل أي أنت ترفق باملري»(: 4  / )مادة رفق  «النهاية»وقال ابن األثري يف 

 .«الذي يربئه ويعافيه
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 .(4)على عباده ( )فاعله واملنان به ( )ن الذي يرجون من الطبيب فاهللالشريعة، وبني هلم أ
 .(4()9)«اهلل هو الدهر (5)فإن»: (6)وهذا كقوله

يا »: اهلل تعاىل، وال جيوز أن يقال يف الدعاء (7)وليس الطبيب مبوجود يف أمساء
 . (  ()6 )«طبيب

                                 
 .يعين ممن يتعاطى الطب(   )
 .«فإن اهلل»(: س)يف (   )
 (.س)ليست يف  «به»(   )
 (.5  / )األمساء والصفات للبيهقي : ينظر(  4)
 .بقية النسخمن لتصويب وا «كقوهلم»: ألصليف ا(  6)
 (.س)ليست يف  «فإن»(  5)
 (.9)وتقدم خترجيه برقم . متفق عليه من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه(  9)
( الدهر)الذي عليه أكثر العلماء وهو الذي رجحه أبو يعلى الفراء وشيخ اإلسالم ابن تيمية وغريمها أن (  4)

، أعالم احلديث (46 / )غريب احلديث أليب عبيد : ن ذلك مبسوط يفوبيا. ليس من أمساء اهلل
، (5  -4  / )، بيان تلبيس اجلهمية (6/446)، املفهم (4  /4)، معامل السنن (764 / )

، تيسري العزيز احلميد ( 6/64 )و( 4 4/4)، فتح الباري (476- 47/ )جمموع الفتاوى 
 (.  5ص)

 (.ب)و( س)ت من واملثب «اسم»(: أ)يف األصل و(  7)
 .تقدمي وتأخري يف العبارة «ياطبيب يف الدعاء»(: س)يف (  6 )
أما صفة »: حيث قال (67 -64 / ) «املنهاج»احَلِليمي يف : ممن منع من تسمية اهلل بالطبيب(    )

اللهم إنك أنت املصح : فهو أن يذكر ذلك يف أحوال االستشفاء، مثل أن يقال: تسمية اهلل تعاىل به
ياطبيب، كما يقال يا رحيم أو يا حليم أو يا : رض واملداوي والطبيب وحنو ذلك، فأما أن يقالواملم

 (. 9  / ) «األمساء والصفات»وتبعه البيهقي يف  .«كرمي، فإن ذلك مفارقة آلداب الدعاء
وكذلك قال املناوي . ومل يعزه إليه(  4 /6 ) «شرح السنة»البغوي يف : ونقل كالمه بنصه

 (.769 /4)و(     / ) «ريالقدفيض »يف 
معتقد أهل السنة واجلماعة يف أمساء اهلل : ينظر. وكثري ممن مجع أمساء اهلل تعاىل مل يذكر هذا االسم

= 
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إمنا تؤخذ عن النقل املتواتر،  ؛ فإن أمساء اهلل تعاىل( )«يارفيق»: وكذلك ال جيوز أن يقال
 .( () )نقل متواتر جيب به العلم( الرفيق)وال يف ( الطبيب)ومل يوجد يف 

....................................... ... (6)(األعلى (4)الرفيق)وقد ذهب بعضهم يف 

                                 
-96 ص)، أمساء اهلل احلسىن لعبداهلل الغصن ( 7 ص)و( 64 -5  ص)احلسىن حملمد التميمي 

 45.) 
، والقرطيب يف ( 4 / ) «أحكام القرآن»أبو بكر ابن العريب يف : وممن ذكره يف أمساء اهلل

 (.  6/ ) «األسىن يف شرح أمساء اهلل احلسىن»
 .واهلل أعلم. عبدالرمحن الرباك عن تسمية اهلل به، فلم ير مانعًا من ذلك: وسألت الشيخ

 (.4/55)، إكمال املعلم (59 / )املعلم للمازري : ينظر(   )
صح الدليل وقد صح، فقد خرجه مسلم يف والصواب جواز تسمية اهلل هبذا االسم إذا 

 .كما سبق «صحيحه»
وممن ذكره . «اهلل تعاىل رفيقًاة يالصحيح جواز تسم»(:  4 /5 ) «املنهاج»وقال النووي يف 

مع  «الكافية الشافية»، وابن قيم اجلوزية يف (4  / ) «التوحيد»ابن منده يف : يف أمساء اهلل تعاىل
، احلق الواضح املبني البن سعدي (5/695)املفهم : وينظر. مهاوغري( 7  / ) «توضيح املقاصد»
 (.46 / )ضمن اجملموعة الكاملة  -

 .باصوالوهو ( ب)و( س)واملثبت من  «العمل»(: أ)يف األصل و(   )
هذه املسألة اختلف فيها أهل العلم، والقول الراجح خالف ما ذكره املؤلف، وهو قبول أخبار اآلحاد (   )

ومنها باب أمساء اهلل وصفاته، وهو الذي نصره إمام احلرمني أبو املعايل اجلويين، وأبو العباس  يف العقائد
وتوسعا جدًا يف نصرة هذا -القرطيب، والنووي، وشيخ اإلسالم ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم 

، ( 4 /5 )و( 447/ )، املنهاج للنووي (5/695)املفهم : ينظر. وغريهم من احملققني -املذهب
، أخبار اآلحاد للشيخ عبداهلل بن جربين (6 6-4 4ص)خمتصر الصواعق املرسلة للموصلي 

 (. 6 - 7ص)
 .«يف الرفيق»مكان  «بالرفيق»(: س)يف (  4)
 .وهو حديث متفق عليه. هذه اجلملة وردت يف حديث عائشة رضي اهلل عنها يف خرب موت النيب (  6)

-6 7ص)ووفاته  املغازي، باب مرض النيب : يف فأخرجه: أخرجه البخاري يف عدة مواضع
، وفيه، يف باب آخر ما تكلم به النيب ( 446، 4447، 4446، 4 44، 9 44، 5 44ح 4 7

= 
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 .أنه اسم من أمساء اهلل تعاىل ( )إىل
مجاعة األنبياء الذين يسكنون أعلى ِعلِّيِّني، :( )هناَغِلط قائل هذا، والرفيق : ( )قال األزهري
 .(6()4)     : ومعناه اجلماعة، ومنه قوله تعاىل( َفِعيل)اسم جاء على 

                                 
، ويف (6594ح 6   ص)، ويف كتاب املرضى، باب متين املريض املوت ( 445ح 7 7ص) 

يف الرقاق، باب من ، و(44 5ح  4  ص)اللهم الرفيق األعلى : الدعوات، باب دعاء النيب 
 94  ص)، وفيه، يف باب سكرات املوت (5667ح 94  ص)أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه 

 (.6 56ح
، ويف فضائل الصحابة، ( 7  ح   9 /4)ومسلم يف السالم، باب استحباب رقية املريض 

 (.444 ح 474 - 47 /4)باب يف فضل عائشة 
 .(ب)و (س)ليست يف  «إىل»(   )
 (.    ص)ترمجته تقدمت (   )

لكن ليس هبذا اللفظ، واملؤلف (    -6  /7)هتذيب اللغة يف  «الرفيق األعلى»وكالمه على 
 .كما سيأيت فهو فيه هبذا اللفظ( 954/ )مادة رفق  «الغريبني»نقله بواسطة 

 .«ههنا»: يف النسخ األخرى(   )
             : اوأوهل( 57)سورة النساء، اآلية (  4)

  ... . 
 .(954/ )مادة رفق  «الغريبني»هنا بنصه يف إىل  «قال األزهري» :من قوله(  6)

 . اد بالرفيق األعلى اجلماعة املذكورون يف آية النساء اآلنفة الذكرفالصواب أن املر: أقول
ورجحه . «وهو املعتمد وعليه اقتصر أكثر الشراح»: (9/944) «الفتح»قال ابن حجر يف 

 .وغريهم (7  /6 ) «املنهاج»، والنووي يف (4  /5)و( 6/694)القرطيب يف املفهم 
مسعت : قالت عائشة: «الصحيحني»لفاظ يف قد ورد يف بعض األف؛ ولفظ احلديث يدل عليه

اآلية،  ...     : يقول -وأخذته حبة- يقول يف مرضه الذي مات فيه النيب 
 .فظننت أنه ُخيِّر
األعلى مع الرفيق : فقال: من رواية املطلب عن عائشة قالت( 4464 ح 6 7/6 )وعند أمحد 

 .إىل آخر اآلية ...         يف اجلنة 
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 [ب/77 ]

 .( )ويطلق الرفيق على الواحد واجلمع. الرفيق: يقال للمرافق
 يٌِّيإن اهلل َح»إطالق هذا االسم عليه، كما مل يوجب  مل يوجب «إن اهلل رفيق»: وقوله/
 ............................................................................. . ( )«ستِّري

                                 
 (.4  / )مادة رفق  «النهاية»ينظر املصدر السابق، و(   )
ومن طريقه -(   46ح 7 /4)هذا احلديث أخرجه أبو داود يف احلمَّام، باب النهي عن التعري (   )

، والنسائي يف الغسل -(74 / )يف الطهارة، باب الستر يف الغسل عند الناس  «سننه»البيهقي يف 
عن عبداهلل بن حممد النفيلي، حدثنا زهري، ( 465ح 66 / )تيمم، باب االستتار عند االغتسال وال

رأى رجاًل  حدثنا عبدامللك بن أيب سليمان العرزمي، عن عطاء، عن يعلى بن أمية أن رسول اهلل 
اهلل حيي ستري، حيب احلياء والستر،  إن»: ، فصعد املنرب، فحمد اهلل وأثىن عليه، مث قاليغتسل بالَبَراز

 .«فإذا اغتسل أحدكم فليستتر
 . -وهو ابن معاوية-هكذا رواه زهري : أقول

. وخالفه أبو بكر بن عياش فرواه عن عبدامللك، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه
 (.صفوان: )بني عطاء ويعلى أدخل

حدثنا  -ومن طريقه البيهقي يف املوضع السابق-(   46)أخرجه أبو داود عقب املوضع السابق 
 .حممد بن أمحد بن أيب خلف

 .حدثنا أبو بكر بن إسحاق( 469)والنسائي عقب املوضع السابق 
 (.9796 ح 7/444 )واإلمام أمحد 
من طريق الفضل بن سهل األعرج، وحممد بن  (596ح 67 /  ) «الكبري»والطرباين يف 

 .عبدالرحيم أيب حيىي صاعقة
    / ) «األمساء والصفات»، ويف ( 994ح  5 /5) «شعب اإلميان»والبيهقي يف 

 .من طريق حممد بن إسحاق الصاغاين( 69 ح
 .ستتهم عن أسود بن عامر، عن أيب بكر بن عياش، به

 :النظر يف اخلالف
راوي الوجه الثاين يتبني  راوي الوجه األول، وأيب بكر بن عياش بن معاويةبالنظر يف حال زهري 

 .رجحان حديث زهري فإنه أوثق من ابن عياش
 (. 66ص)فأما زهري فقد تقدمت ترمجته 

= 
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 (.9746)، التقريب (9 /  )هتذيب التهذيب : تهوأما ابن عياش فينظر يف ترمج

. «ليس بذاك»: وقد سأل ابن أيب حامت أباه عن إسناد شاذان، عن أيب بكر بن عياش ؟ فقال
مل يصنع فيه أبو بكر بن عياش شيئًا، وكان »: فقال( 7  / )وسأل أيضًا أبا زرعة (. 7 / العلل)

زهري وأسباط بن حممد، عن عبدامللك، عن واحلديث حديث الذي رواه . أبو بكر يف حفظه شيء
 .«عطاء، عن يعلى بن أمية، عن النيب 

 النكت»أفادنا أبو زرعة أن أسباط بن حممد تابع زهريًا يف حديثه، لكنَّ ابن حجر يف : أقول
مد، عن أخرجه ابن أيب شيبة عن أسباط بن حم»: قال( 6  /7) «حتفة األشراف»مع - «الظراف

فجعل أسباط بن حممد متابعاً أليب بكر بن . ها.«، عن ابن يعلى عن أبيه موصواًلعبدامللك، عن عطاء
 .عياش

 .واهلل أعلم .فلم أقف عليه «مصنف ابن أيب شيبة»وقد حبثت عنه يف 

 :-عن النفيلي- دراسة إسناد أيب داود
 (.46 ص)ترمجته  تقدمت. ثقة حافظ. النفيلي عبداهلل بن حممد - 
 (. 66ص)تقدمت ترمجته . ثقة ثبت إال أن مساعه عن أيب إسحاق بأخرة. زهري بن معاوية -2
 .املتوىف سنة مخس وأربعني ومئة. ، الكويفميسرة الَعْرَزمي: عبدامللك بن أيب سليمان -3

 .روى عن عطاء بن أيب رباح، وأنس بن سريين، وسعيد بن جبري وغريهم
 .وعنه زهري بن معاوية، وأبو بكر بن عياش، وعبدة بن سليمان وغريهم

 .من حفاظ الناسوعده سفيان . «امليزان»: كان ابن املبارك وسفيان الثوري يقوالن له
 .«ثقة مأمون ثبت»: وقال ابن سعد
 .«ثقة ثبت يف احلديث»: وقال العجلي

 .«ثقة حجة»: وقال حممد بن عمار املوصلي
 .ووثقه غري هؤالء كأمحد وابن معني والنسائي ويعقوب بن سفيان والدارقطين وغريهم

نعم، : خيطئ؟ قال: لتق. ثقة: عبدامللك بن أيب سليمان؟ قال: قلت ألمحد»: وقال أبو داود
 .«وكان من أحفظ أهل الكوفة، إال أنه رفع أحاديث عن عطاء

اجلار »: وهو حديث جابر مرفوعًا( الشفعة)وتكلم فيه شعبة من أجل تفرده عن عطاء حبديث 
لو جاء عبدامللك »: -شعبة-قال . «ًاأحق بشفعته، ينتظر به وإن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحد

 .«ا لرميت حبديثهبآخر مثل هذ
= 
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 .«هذا حديث منكر»: وقال أمحد

هو حديث مل حيدث به أحد إال عبدامللك بن أيب سليمان، عن عطاء، وقد »: وقال ابن معني
 .«أنكره عليه الناس، ولكن عبدامللك ثقة صدوق، ال ُيَرد على مثله

أحدًا هذا حديث حسن غريب، وال نعلم »: -عقب خترجيه حلديث الشفعة-وقال الترمذي 
وقد تكلم شعبة يف عبدامللك . روى هذا احلديث غري عبدامللك بن أيب سليمان، عن عطاء، عن جابر

وعبدامللك هو ثقة مأمون عند أهل احلديث، وال نعلم أحدًا . بن أيب سليمان من أجل هذا احلديث
 .«تكلم فيه غري شعبة من أجل هذا احلديث

اية حديث الشفعة؛ ألن شعبة من مذهبه أن من إمنا ترك شعبة حديثه لرو»: وقال ابن رجب
 .«روى حديثًا غلطًا جمتمعًا عليه، ومل َيتَّهم نفسه فيترَكه، ترك حديثه

من خالل هذا العرض يتبني أن األئمة على توثيقه، ومل يتكلم فيه سوى شعبة، : خالصة حاله
غريه من أهل العلم كأمحد وابن وإمنا تكلم فيه من أجل هذا احلديث الذي أنكَره عليه، وأنكَره عليه 

 .معني
كان عبدامللك من خيار أهل الكوفة وحفاظهم، »: -فأحسن القول-ولقد قال ابن حبان 

والغالب على من حيفظ وحيدث من حفظه أن يهم، وليس من االنصاف ترك حديث شيخ ثبت صحة 
وابن جريج والثوري  عدالته بأوهام يهم فيها، ولو سلكنا هذا املسلك للزمنا ترك حديث الزهري

وشعبة؛ ألهنم أهل حفظ وإتقان، وكانوا حيدثون من حفظهم، ومل يكونوا معصومني حىت ال يهموا يف 
قبول ما يروي الثبت من الروايات، وترك ما صح أنه : الروايات، بل االحتياط واألوىل يف مثل هذا

 .ها.«استحق الترك حينئذ وهم فيها، مامل يفحش ذلك منه حىت يغلب على صوابه، فإن كان كذلك
قد أساء شعبة يف اختياره حيث حدث عن حممد بن عبيداهلل العرزمي، »: وقال اخلطيب البغدادي

وترك التحديث عن عبدامللك بن أيب سليمان؛ ألن حممد بن عبيداهلل مل خيتلف األئمة من أهل األثر يف 
 .ها.«فيض وحسن ذكرهم له مشهورذهاب حديثه وسقوط روايته، وأما عبدامللك فثناؤهم عليه مست

على أن من العلماء من صحح حديثه هذا الذي أنكره شعبة، كما فعل صاحب : أقول
عنه تصحيحه للحديث ومجعه بني األحاديث اليت  «نصب الراية»فقد نقل الزيلعي يف  «التنقيح»

يف عبدامللك بسبب وطعن شعبة »: ومما قاله ،ظاهرها التعارض والدفاع عن عبدامللك بن أيب سليمان
هذا احلديث ال يقدح فيه، فإنه ثقة، وشعبة مل يكن من احلذاق يف الفقه ليجمع بني األحاديث إذا ظهر 

 .ها.«، إمنا كان حافظًا، وغري شعبة إمنا طعن فيه تبعًا لشعبةتعارضها
= 
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يف احلافظ ابن قيم اجلوزية : وممن صححه أيضًا ودافع عن عبدامللك يف روايته هلذا احلديث

 .«يب داودأ نهتذيب سن»
وبكل حال فهو ثقة سواء أنكرنا عليه هذا احلديث أو قبلناه، وقد احتج به مسلم واستشهد به 

ذكر أمساء من »وذكره يف كتابه . «أحد الثقات املشهورين»: «امليزان»وقال الذهيب يف . البخاري
ومن الغريب قول ابن حجر يف  .«، تكلم فيه شعبة حبديث الشفعةثقة»: وقال «تكلم فيه وهو موثق

 .واهلل أعلم. «صدوق له أوهام»: «التقريب»
، (696/ )، علل الترمذي بترتيب أيب طالب (57  رقم احلديث 6/66)جامع الترمذي 

، الكامل البن عدي (9/79)، ثقات ابن حبان (55 /6)، اجلرح والتعديل (745)ضعفاء العقيلي 
، ميزان (66 / )، تذكرة احلفاظ (  6 )ذيب الكمال ، هت( 7 /6 )، تاريخ بغداد ( 6 /6)

، هتذيب سنن أيب داود البن القيم هبامش خمتصر (   )، من تكلم فيه وهو موثق (9  6)االعتدال 
، (   / )، شرح علل الترمذي ال بن رجب (94 /4)، نصب الراية (55 /6)أيب داود للمنذري 
 (.44 4)، التقريب ( 6 /5)هتذيب التهذيب 

. موالهم املكي أسلم، القرشي: ، واسم أيب رباح(بفتح الراء واملوحدة)عطاء بن أيب َرَباح  -4
 .-كما قال ابن حجر- مات سنة أربع عشرة ومئة على املشهور

 . روى عن أيب هريرة، وعروة بن الزبري وغريمها
 . خالد الضيب وغريمها وعنه علي بن احلكم البناين، وحممد بن

 .«ما رأيت فيمن لقيت أفضل من عطاء بن أيب رباح»: قال أبو حنيفة
 .«كان ثقة فقيهًا  عاملًا كثري احلديث: قالوا»: وقال ابن سعد
 .«كان من سادات التابعني فقهًا وعلمًا وورعًا وفضاًل»: وقال ابن حبان

 .مرسالته كروا أنه كثري اإلرسال، وضعفواكالم األئمة يف الثناء عليه كثري، ولكنهم ذ: أقول
ليس يف املرسالت شيء أضعف من مرسالت احلسن وعطاء بن أيب رباح، »: قال اإلمام أمحد

 .«فإهنما كانا يأخذان عن كل أحد
مرسالت جماهد أحب إيلَّ من مرسالت عطاء بكثري، كان عطاء »: وقال حيىي بن سعيد القطان

 .«يأخذ عن كل ضرب
 . ابن أيب حامت والعالئي وهتذيب التهذيب، عدٌد ممن أرسل عنهم ال أطيل بذكرهم ويف مراسيل

 .«كان عطاء بأخرة تركه ابن جريج وقيس بن سعد»: وي عن علي بن املديين قوُلهوُر
= 
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مل يعن الترك االصطالحي، بل عىن أهنما بطال الكتابة عنه، وإال  فعطاء »: -معلقًا-قال الذهيب 

 .«ثبت رضي
ثقة فقيه فاضل، لكنه كثري اإلرسال، وقيل إنه تغري بأخرة، ومل يكثر »: افظ ابن حجروقال احل

 .«ذلك منه
 .ثقة كثري اإلرسال :خالصة حاله

، املراسيل (6  /5)، اجلرح والتعديل ( 5/45)، التاريخ الكبري ( 64 )طبقات ابن سعد 
، ميزان االعتدال (  7 )، هتذيب الكمال (74 /6)، ثقات ابن حبان ( 4 )البن أيب حامت 

، التقريب (97 /9)، هتذيب التهذيب (6 6)، جامع التحصيل (979 )، الكاشف (6545)
(467 .) 

 :احلكم على احلديث
رجال »(: 6  / ) «نيل األوطار»احلديث هبذا اإلسناد رجاله ثقات، وقال الشوكاين يف 

 .«إسناده رجال الصحيح
اإللزامات »يعلى بن أمية مرسلة كما ذكر الدارقطين يف  لكنه منقطع؛ ألن رواية عطاء عن: أقول
إن -روى عن يعلى بن أمية »: قال املزي يف ترمجة عطاء وهو يعدد شيوخه ولذا(  49ص) «والتتبع

 .واهلل أعلم. «ن أميةبوالصحيح أن بينهما صفوان بن يعلى  -كان حمفوظَا
 :لكن للحديث شواهد يتقوى هبا إىل احلسن لغريه

رأى رجاًل يغتسل يف  أن رسول اهلل  -جد هبز بن حكيم- حديث معاوية بن حيدة: األول
 .«حائط، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر ولو جبذم إن اهلل حيي حليم ستري»: ، فقالصحن الدار

يف ترمجة أيب بكر حممد بن يوسف بن شداد اجلرجاين  «تاريخ جرجان»ي يف أخرجه السهم
حدثنا أبو بكر حممد بن عدي املنقري بالبصرة، حدثنا حممد بن عمران بن خالد النجار، ( 94 ص)

حدثنا عباس بن حممد، حدثنا حممد بن يوسف أبو بكر اجلرجاين، األشيب، حكيم عن أبيه عن جده، 
 [!اد، وفيه سقط ظاهركذا وقع اإلسن. ]به

تبعًا -وعزاه (  5 9 ، 5566 ح 49 /7) «كنـز العمال»وقد أورده املتقي اهلندي يف 
 .البن عساكر عن هبز بن حكيم عن أبيه عن جده -للسيوطي
عن ابن عباس أن رجلني سأاله عن االستئذان يف الثالث عورات اليت أمر  حديث عكرمة: الثاين

 .إىل آخر كالمه «...إن اهلل ستري حيب الستر»: م ابن عباساهلل هبا يف القرآن فقال هل
= 
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يف  هقييوالب ،(4949 ح   5 /4)يف تفسري سورة النور  «تفسريه»أخرجه ابن أيب حامت يف 

حدثنا الربيع بن ( 9/79) ...يف النكاح، باب استئذان اململوك والطفل يف العورات الثالث «سننه»
 .سليمان، ثنا ابن وهب، أنبأنا سليمان بن بالل، عن عمرو بن أيب عمرو، عن عكرمة، به

حدثنا (  7 6ح 47 /4)وأخرجه أبو داود يف األدب، باب االستئذان يف العورات الثالث 
يس عنده لفظة عبداهلل بن مسلمة، ثنا عبدالعزيز بن حممد، عن عمرو بن أيب عمرو، به، بنحوه، لكن ل

 (.ستري)
، خمتلف فيه، والراجح أنه صدوق حسن وهذا إسناد حسن من أجل عمرو بن أيب عمرو: أقول
 :(  /  ) «الفتح»وقال ابن حجر يف . وبقية رجاله ثقات( 59 ص)وتقدمت ترمجته . احلديث

 .«إسناده قوي»
هذا إسناد صحيح إىل ابن »(:  6 / )يف تفسري سورة النور  «تفسريه»قال ابن كثري يف و
 .ومثل هذا ال يقال من قبل الرأي: أقول .«عباس

 . واهلل أعلم. وهبذين الشاهدين يتقوى حديث يعلى إىل احلسن لغريه
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هذا ، وإمنا أراد به إيضاح معىن مل يكن يقع يف األفهام إال من ( )ذلك عليه ( )إطالق
 .( )الطريق

                                 
 (.س)إىل هنا ساقط من  «هذا االسم»: من قوله(   )
فإذا صح الدليل ( حيي ستري)وكذلك القول يف ( الرفيق)ب جواز تسمية اهلل بـقدمت قريبًا أن الصوا(   )

: ينظر. بل هذا هو املنهج الذي عليه سلف هذه األمة. فيهما فليس هناك ما مينع من تسمية اهلل هبما
، احلق (9  / )، الكافية الشافية، مع توضيح املقاصد (4 4،   4،   4/ )إبطال التأويالت 

 (.46 / )ضمن اجملموعة الكاملة  -ني البن سعديالواضح املب
 (.4/974)، مرقاة املفاتيح (769 /4)، (    / )فيض القدير : ينظر(   )
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إن مما أدرك الناُس »: أنه قال مسعود رضي اهلل عنه عن النيب  ( )ومنه حديث أيب -54
 .( )احلديث «...كالم النبوة األوىل من

إليهم يف أول  فأدركوه من كالم األنبياء، أو مما أوحي ( )أن مما بقي بني الناس: املعىن
 .(4)اخللق

، كما أنه حمثوث عليه (6)إىل أنه كان مندوبًا إليه يف األولني «النبوة األوىل»: وأشار بقوله
 .(5)يف اآلخرين

                                 
وهو أبو مسعود . جوالصواب ما أثبته كما يف مصادر التخري، وهو تصحيف «ابن»: يف مجيع النسخ(   )

 (.  9 ص)تقدمت ترمجته . البدري عقبة بن عمرو األنصاري
إذا : إن مما أدرك الناس من كالم النبوة األوىل»: ولفظه( 745 ح 76 / ) «املصابيح»احلديث يف (   )

 .«مل َتْسَتْحي فاصنع ما شئت

 :خترجيه
 9 9ص)عقب باب حديث الغار  -بدون ترمجة-أخرجه البخاري يف أحاديث األنبياء، باب 

 . بنحوه(  44 ، 444 ح
 .بلفظه( 6  5ح 74  ص)ويف األدب، باب إذا مل تستحي فاصنع ما شئت 

 (.أ)مكرر يف إىل هنا  «احلديث»: من قوله(   )
ضمريًا ( أدرك)وجيوز أن يكون فاعل . وهو املشهور( أدرك)على أنه فاعل ( الناس)هذا على رفع لفظة (  4)

 . لغ الناس من كالم األنبياء املتقدمنيمفعوله، أي مما ب( الناس)، و(ما)راجعًا إىل 
، فتح (    /6 )، شرح املشكاة للطيـيب (ب/6  ل)شرح املصابيح للبيضاوي : ينظر
 (.  4/46)، مرقاة املفاتيح (6/646 )و( 5/566)الباري 

 (.أ)إىل هنا ساقط من  «إىل أنه كان»: من قوله(  6)
معىن : -واللفظ للمعامل- (74  / ) «عالم احلديثأ»و(  9 /9) «معامل السنن»قال اخلطايب يف (  5)

ًا منذ زمان النبوة األوىل، وأنه أن احلياء مل يزل أمره ثابتًا، واستعماله واجب: «ىلوالنبوة األ»: قوله
مامن نيب إال وقد ندب إىل احلياء، وحث عليه، وأنه مل ينسخ فيما نسخ من شرائعهم، ومل يبدل فيما 

ر قد علم صوابه وبان فضله، واتفقت العقول على حسنه، وما كان هذا صفته وذلك أنه أم. بدل منها
 .ها.مل جيز عليه النسخ والتبديل
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 .صنعت ما شئت: به اخلرب، أي ( )أريد ( )أمٌر: قيل «فاصنع ما شئت»وفيه 
 .( )    : وعيد، كقوله تعاىل: وقيل
إن الشيء إذا كان مما ال ُيستحىي منه من قبل اهلل أو قبل اخللق فاصنع ما شئت منه، : وقيل

 .(4)فإنه ال حرج عليك منه، بل أنت يف سعة منه

                                 
 .«أمره»(: أ)يف (   )
 .«أراد»(: ب)يف (   )
 (.46)سورة فصلت، اآلية (   )
بن وا ،(94 /  ) «شرح السنة»اخلطايب يف املوضعني السابقني، والبغوي يف : ذكر األقوال الثالثة(  4)

ديث احل «جامع العلوم واحلكم»، وابن رجب يف (6/646 )و( 5/566) «الفتح»حجر يف 
 .وغريهم(  4/46) «مرقاة املفاتيح»، والقاري يف (74 ص)العشرون 
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ك يف اإلمث ما حاو»: رضي اهلل عنه ( )يف حديث النَّوَّاس بن َسْمعان ومنه قوله  -57
 .( )«صدرك

ما حتيك فيه املالمة، إذا مل تؤثر : يقال. أثر من احليك، وهو أخذ القول يف القلب: حاك
 .( )فيه

 .(4)يريد أن اإلمث ما كان يف القلب منه شيء فال ينشرح له الصدر
 .(6)هلل صدره لإلسالم دون عموم املكلفنيواألقرب أن ذلك أمر يتهيأ ملن شرح ا

                                 
: قال ابن حجر. ابن خالد الكاليب( بفتح السني املهملة وكسرها)ابن سَِْمعان ( بتشديد الواو)النوَّاس (   )

، اإلصابة (45 /5 )، املنهاج للنووي ( 7 / )مشارق األنوار : ينظر. «له وألبيه صحبة»
 (.9 4 /4)، تبصري املنتبه ( 6 9)، التقريب (4 6/4 )، هتذيب التهذيب (99 /5)

  سألت رسول اهلل: عن نواس بن مسعان قال: ولفظه( 749 ح 76 / ) «املصابيح»احلديث يف (   )
 .«رهت أن يطلع عليه الناس، واإلمث ما حاك يف صدرك وكالِبّر حسن اخللق»: فقال عن الرب واإلمث؟

 :خترجيه
 (. 66 ح 746 /4)أخرجه مسلم يف الرب والصلة واآلداب، باب تفسري الرب واإلمث 

  .مع تصرف يسري(  64 /4)دة حيك ما «الصحاح»هذا القول نقله املؤلف من (   )
: رسخ، وقيل: (ماحاك)معىن : قيل»(: 9 /4) «إكمال املعلم»وقال القاضي عياض يف 

 (. 46/ )، النهاية مادة حيك ( 9 / )مشارق األنوار : وينظر. «ركحت
 .بنحوه(  46/ )مادة حكك  «النهاية»، و(446/ )أليب عبيد  «غريب احلديث»كذا يف (  4)

 (. 45 /5 )، املنهاج للنووي (  5/6)، املفهم -املوضع السابق-كمال املعلم إ: وينظر
 «جامع العلوم واحلكم»توسع ابن رجب يف شرح هذا احلديث وما ورد يف معناه يف كتابه (  6)

ًا وحيسن أن أنقل جزء «األربعني النووية»وهو احلديث السابع والعشرون من ( 65 -47 ص)
 . ملقاميسريًا مما يناسب هذا ا

 «صدر وكرهت أن يطلع عليه الناسإلمث ماحاك يف الا»: قوله يف حديث النواس بن مسعان: قال
اضطراباً فلم ينشرح له الصدر، ومع هذا فهو إشارة إىل أن اإلمث ما أثر يف الصدر حرجاً وضيقاً وقلقاً و

ة اإلمث عند االشتباه، عند الناس مستنكر حبيث ينكرونه عند اطالعهم عليه، وهذا أعلى مراتب معرف
 ... وهو ما استنكره الناس؛ فاعله وغري فاعله

= 
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 .( )«وإن أفتاك املفتون»: ( )لوابصة بن معَبد ومثله قوله 

                                 
ر اإلنسان فهو يعين أن ماحاك يف صد «وإن أفتاك املفتون»: وقوله يف حديث وابصة وأيب ثعلبة

فهذه مرتبة ثانية، وهو أن يكون الشيء مستنكرًا عند فاعله دون . إمث وإن أفتاه غريه بأنه ليس بإمث
ه أيضاً إمثًا، وهذا إمنا يكون إذا كان صاحبه ممن شرح صدره لإلميان، وكان املفيت يفيت غريه، وقد جعل

له مبجرد ظن أو ميل إىل هوى من غري دليل شرعي، فأما ماكان مع املفيت به دليل شرعي فالواجب 
الرجوع إليه وإن مل ينشرح له صدره، وهذا كالرخصة الشرعية مثل الفطر يف السفر واملرض وقصر 

 ... الصالة يف السفر وحنو ذلك مما ال ينشرح به صدور كثري من اجلهال، فهذا ال عربة به
ويف اجلملة فما ورد النص به فليس للمؤمن إال طاعة اهلل ورسوله، وينبغي أن يتلقى ذلك 
بانشراح الصدر والرضا، وأما ماليس فيه نص من اهلل وال رسوله وال عمن يقتدى بقوله من الصحابة 

األمة، فإذا وقع يف نفس املؤمن املطمئن قلبه باإلميان املنشرح صدره بنور املعرفة واليقني منه  وسلف
شيء، وحكَّ يف صدره بشبهة موجودة، ومل جيد من يفيت فيه بالرخصة إال من خيرب عن رأيه، وهو ممن 

يف صدره وإن أفتاه ال يوثق بعلمه وبدينه، بل هو معروف باتباع اهلوى، فهنا يرجع املؤمن إىل ماحاك 
 .انتهى كالم ابن رجب.هؤالء املفتون

سنة تسع، وكان كثري  وفد على النيب . ابن معبد بن ُعْتَبة األسدي( بكسر املوحدة مث مهملة)واِبَصة (   )
، التقريب (66 7)، اإلصابة (4 64)أسد الغابة : ينظر. البكاء ال ميلك دمعته، وتويف بالرقة

(9 94.) 
 .حدثنا عبدالرمحن بن مهدي( 9777 ح   7/6 )أخرجه اإلمام أمحد (   )

 44 /  ) «املعجم الكبري»، والطرباين يف (44 / ) «التاريخ الكبري»والبخاري يف 
 .عن عبداهلل بن صاحل( 666 ح 54 / ) «مسند الشاميني»، ويف ( 46ح

 .من طريق أسد بن موسى -املوضع السابق- «الكبرياملعجم »والطرباين يف 
 .من طريق ابن وهب(  7 /5) «دالئل النبوة»والبيهقي يف 

أبو عبداهلل : وعند غريه. كذا عند أمحد-أربعتهم عن معاوية بن صاحل، عن أيب عبداهلل السلمي 
أسأله عن   جئت إىل رسول اهلل: قال مسعت وابصة بن معبد صاحب النيب : قال -حممد األسدي

ماجئت أسألك عن والذي بعثك باحلق : فقلت «جئت تسأل عن الرب واإلمث؟»: ، فقالالرب واإلمث
والسياق  «، واإلمث ماحاك يف صدرك وإن أفتاك عنه الناسله صدركالرب ما انشرح »: غريه، فقال

 .ألمحد
= 
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 :وقال( 6 4ح   4/ )يف العلم، باب يف الرب واإلمث  «جممع الزوائد»وأورده اهليثمي يف 

األسدي، عن وابصة، وعنه معاوية بن : وقال يف البزار. أبو عبداهلل السلمي: رواه أمحد والبزار، وفيه»
 .«هصاحل، ومل أجد من ترمج

ئل دال»، والبيهقي يف -املوضع السابق-، والبخاري ( 466 ح 9 7/6 )وأخرجه أمحد 
 .عن يزيد بن هارون -املوضع السابق- «النبوة

 . عن عفان( 4665 )وأمحد 
عن (   6 ح 6  / )يريبك  يف البيوع، باب دع ما يريبك إىل ماال «سننه»والدارمي يف 
 .سليمان بن حرب
عن إبراهيم بن (  46) «الكبري»، والطرباين يف ( 64 ح 44 / ) «همسند»وأبو يعلى يف 
 .احلجاج السامي
 .عن علي بن محزة املعويل( 644 )وأبو يعلى 

 .من طريق حجاج بن حممد( 7   ح 45 /6) «مشكل اآلثار»والطحاوي يف 
عن وابصة  ستتهم عن محاد بن سلمة، عن الزبري أيب عبدالسالم، عن أيوب بن عبداهلل بن ِمْكَرز،

 .ابن معبد األسدي، به، بنحوه وفيه زيادة
: مث قال أمحد. حدثين جلساؤه وقد رأيته: أن الزبري مل يسمعه من أيوب قال: وجاء يف إسناد أمحد

 .ها.حدثين جلساؤه: حدثين غري مرة ومل يقل: قال عفان
 .«ومل يذكر مساع بعضهم من بعض»: وقال البخاري عقبه
 :وقال( 5 4ح   4/ )يف العلم، باب يف الرب واإلمث  «جممع الزوائد»وأورده اهليثمي يف 

ال يتابع على حديثه، ووثقه : أيوب بن عبداهلل بن مكرز، قال ابن عدي: رواه أمحد وأبو يعلى، وفيه»
 .«ابن حبان

رواه »: وقال( 9  4 ح 9 6/6 )وأورده أيضًا يف الزهد، باب التورع عن الشبهات 
 !.«تصار عنه، ورجال أحد إسنادي الطرباين ثقاتالطرباين وأمحد باخ

مل أجد »: لعله يشري إىل الطريق األول، وقد سبق أنه أعله بأيب عبداهلل السلمي، حيث قال: أقول
وليس للحديث طريق . أعله بأيوب بن عبداهلل بن مكرز -كما ترى-والطريق الثاين . «من ترمجه

 .واهلل أعلم. ثالث
= 
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: ه املؤلف مل أقف عليه يف حديث وابصة، فلفظه كما يف الطريق األولاللفظ الذي ساق :تنبيه

وإمنا ورد يف حديث غريه  .«وإن أفتاك الناس وأفتوك»: ، ويف الطريق الثانية«الناس عنه وإن أفتاك»
 .كما يف حديث أيب ثعلبة اخلشين، وسيأيت ذكره عند احلكم على هذا احلديث شاهدًا له

 :-ن مهديعن اب- دراسة إسناد أمحد
 (.56 ص)تقدم . ثقة ثبت حافظ. عبدالرمحن بن مهدي - 
أبو : ، أبو عمرو، وقيلبن ُحَدير بن سعيد بن سعد بن فهر احلضرمي معاوية بن صاحل -2

 .اثنتني وسبعني: وقيل. مات سنة مثان ومخسني ومئة. احلمصي، قاضي األندلسعبدالرمحن 
 .روى عن حيىي بن سعيد األنصاري، وعلي بن أيب طلحة الواليب، والعالء بن احلارث وغريهم

 .وعنه عبدالرمحن بن مهدي، وأسد بن موسى، وعبداهلل بن صاحل كاتب الليث وغريهم
وأمحد بن حنبل وابن معني وأبو زرعة والعجلي والترمذي  وثقه عبدالرمحن بن مهدي وابن سعد

 .«ليس برضى»: وعنه. «صاحل»: وعن ابن معني. والنسائي والبزار
 .«صاحل احلديث، حسن احلديث، يكتب حديثه وال حيتج به»: وقال أبو حامت

 .«ماكنا نأخذ عنه ذلك الزمان وال حرفًا»: وتركه حيىي القطان وقال
 .«ماكان بأهل أن يروى عنه»: فزاريوقال أبو إسحاق ال

املالهي،  -:أراه قال-أتيت معاوية بن صاحل ألكتب عنه، فرأيت »: وقال موسى بن سلمة
 .«فتركته ومل أكتب عنه: قال. شيء هنديه إىل صاحب األندلس: ماهذا؟ قال: فقلت

 .«إفرادات ماأرى حبديثه بأسًا، وهو عندي صدوق، إال أنه يقع يف أحاديثه»: وقال ابن عدي
 .«ثقة»: «الديوان»ويف . «صدوق إمام»: «الكاشف»وقال الذهيب يف 
 .«صدوق له أوهام»: وقال ابن حجر
؛ فإن مجهور «الديوان»أنه ثقة، كما قال الذهيب يف  -واهلل أعلم-الذي يظهر : خالصة حاله
ًا تكلم فيه غري ال نعلم أحد»: بل قال الترمذي «صحيحه»وخرج له مسلم يف  ،األئمة على توثيقه

 .«بن سعيد القطاناحيىي 
قال ابن عبداهلادي . ومثله كالم أيب حامت. من املتشددين يف اجلرح -كما هو معلوم-والقطان 

كون حيىي بن سعيد كان ال يرضاه غري قادح فيه، فإن حيىي »: «نصب الراية»كما يف  «التنقيح»يف 
ج به، غري قادح أيضًا؛ فإنه مل يذكر السبب، وقد ال حيت: وقول أيب حامت.. .شرطه شديد يف الرجال

= 
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تكررت هذه اللفظة منه يف رجال كثري من أصحاب الصحيح الثقات األثبات من غري بيان السبب 

 .ها.«كخالد احلذاء وغريه
ولعل دخوله يف أمر السلطان كان سببًا يف كالم بعضهم فيه، كما يفيده صنيع موسى بن : أقول

قلت »: -عقب كالم أيب إسحاق الفزاري-حيث قال  «السري»هذا الذهيب يف سلمة، وقد أشار إىل 
 .وذلك ال يقدح فيه على الصواب واهلل أعلم. «ةأظنه يشري إىل مداخلته للدول

، هتذيب (444 )الكامل البن عدي (  4 /4)، اجلرح والتعديل (64 /9)جامع الترمذي 
، تذكرة احلفاظ (55 4)ان الضعفاء ، ديو(64 /9)، سري أعالم النبالء (5664)الكمال 

، التقريب (47 /6 )، هتذيب التهذيب (7 4/ )، نصب الراية (5 66)، الكاشف (95 / )
(595 .) 

أبو عبداهلل حممد : ويف غريه «املسند»هكذا ورد عند أمحد يف : أبو عبداهلل السلمي -3
ومل  «اجلرح والتعديل»وابن أيب حامت يف  «التاريخ الكبري»وذكره هكذا البخاري يف  .األسدي
 .ا فيه جرحًا وال تعدياًليذكر

 .«ال أدري من هو»: وقال «الثقات»وذكره ابن حبان يف 
 .«هو جمهول»: عن علي بن املديين قوله «جامع العلوم واحلكم»ونقل ابن رجب يف 

لو قال قائل إنه حممد بن سعيد املصلوب ملا »: بن سعيد احلافظ قوله ن عبدالغينونقل أيضًا ع
واملصلوب هذا صلبه املنصور يف الزندقة، وهو مشهور »: -معلقًا-ابن رجب  لقا «دفعت ذلك

 .«واهلل أعلم. بالكذب والوضع، ولكنه مل يدرك وابصة
، جامع العلوم (96 /6)ابن حبان  ، ثقات(   /4)، اجلرح والتعديل (44 / )التاريخ الكبري 

 (.66 ص)واحلكم 

 :احلكم على احلديث
 . ضعيف هبذا السند؛ من أجل أيب عبداهلل السلمي أو األسدي، ال يعرف

يرويه الزبري أبو عبدالسالم، عن أيوب بن عبداهلل بن  -كما تقدم-لكن للحديث طريق آخر 
 :مكرز، عن وابصة وهذا الطريق فيه ثالث علل

اسم فارسي أوله جيم مضمومة وبعد األلف مثناة )  هو ابن ُجواَتِشري: بري أبو عبدالسالمالز - 
التاريخ »، والبخاري يف «تارخيه»ذكره ابن معني يف . بصري( فوقانية مفتوحة ومعجمة مكسورة

 .يذكروا فيه جرحًا وال تعدياًلومل  «اجلرح والتعديل»، وابن أيب حامت يف «الكبري
= 
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أيوب بن عبدالسالم : راويًا امسه «اجملروحني»بينما ذكر يف  .«الثقات»وذكره ابن حبان يف 

 -وذكر حديثاً شديد النكارة-ابن مسعود شيخ كأنه كان زنديقًا، يروي عن أيب بكرة، عن »: وقال
مثل هذا احلديث وال كتابته، وما أراه إال  كان كذابًا ال حيل ذكر. روى عنه محاد بن سلمة: مث قال

 .«دهريًا يوقع الشك يف قلوب املسلمني مبثل هذه املوضوعات
الزبري أبو : إمنا اسم هذا الرجل»: البن اجلوزي «املوضوعات»قال الدارقطين كما يف 

 .«فإنه حيدث عن أيوب بن عبداهلل بن مكرز عن ابن مسعود باملنكرات ،عبدالسالم
الدارقطين، فإن صح ما قاله فهو كذاب كما قال ابن حبان، وإال فيستفاد من كالم هكذا قال 

 .الدارقطين أنه حيدث باملنكرات
وابن رجب  «الكىن»أن حاله دائٌر بني أن يكون ضعيفًا كما قال الدواليب يف : وحاصل القول

 .واهلل أعلم .أو يكون كذابًا، «جامع العلوم واحلكم»يف 
، (564 )، الكىن واألمساء ملسلم (  4/ )، التاريخ الكبري ( 9 / )معني تاريخ ابن : ينظر

، اجملروحني له (   /5)، ثقات ابن حبان (644/ )، اجلرح والتعديل ( 49/ )الكىن للدواليب 
، ( 45)، ذيل الكاشف ( 67 )، ميزان االعتدال ( 4/ )، املوضوعات البن اجلوزي (56 / )

 (.66 ص)، جامع العلوم واحلكم (   )ل املنفعة ، تعجي(669 )لسان امليزان 
كما تدل عليه رواية اإلمام أمحد . االنقطاع بني الزبري هذا وبني أيوب بن عبداهلل بن مكرز - 

(: 7 4/ )يف ترمجة أيوب بن عبداهلل بن مكرز  «التاريخ الكبري»وقال البخاري يف . عن عفان
 .«ه مرسلإن: ويقال .روى عنه الزبري أبو عبدالسالم»

: يف إسناد هذا احلديث أمران يوجب كل منهما ضعفه»: -املوضع السابق-وقال ابن رجب يف 
 .«ضعف الزبري هذا: والثاين. االنقطاع بني أيوب والزبري؛ فإنه رواه عن قوم مل يسمعهم: أحدمها
روى عن ابن مسعود . األحنف القرشي العامري بن حفص بن أيوب بن عبداهلل بن ِمْكَرز - 

يف كتاب  «الثقات»وذكره ابن حبان يف . ووابصة، وروى عنه الزبري أبو عبدالسالم وشريح بن عبيد
 .«التاريخ الكبري»وكذلك قال البخاري يف  .«كان رجاًل خطيبًا»: التابعني وقال

 .«واله معاوية على الروم»: وقال ابن عساكر
والذهيب يف  -كما تقدم-نقله عنه اهليثمي . «له حديث ال يتابع عليه»: وقال ابن عدي

 .وغريه «امليزان»
 .وهو كما قال، واهلل أعلم. «مستور»: «التقريب»وقال ابن حجر يف 

= 
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، تاريخ (5 /4)، ثقات ابن حبان ( 6 / )، اجلرح والتعديل (7 4/ )التاريخ الكبري : ينظر
، (4 4)، املغين يف الضعفاء (647 )، ميزان االعتدال (4 5)، هتذيب الكمال (6  /6 )دمشق 

 (. 9 5)، التقريب (65 / )هتذيب التهذيب 
 .واحلاصل أن هذا الطريق مسلسل بأسباب الضعف، فال يقوى على ترقية احلديث

 :لكن للحديث شواهد تقويه
، واطمأن إليه القلب، واإلمث نفسالالرب ما سكنت إليه »: منها حديث أيب ثعلبة اخلشين مرفوعًا

 .«مامل تسكن إليه النفس، ومل يطمئن إليه القلب، وإن أفتاك املفتون
 7  /  ) «املعجم الكبري»ومن طريقه الطرباين يف -(  994 ح 94 /7 )أخرجه أمحد 

حدثنا : قي، قالالدمشىي حيحدثنا زيد بن  -( 94ح 444/ ) «مسند الشاميني»، ويف (646ح
وليس . فذكر احلديث: مسعت اخلشين يقول: مسعت مسلم بن ِمْشَكم، قال: عبداهلل بن العالء، قال

 .«وإن أفتاك املفتون»: عند الطرباين قوله
 .وهو كما قال. «رجاله ثقات»: وقال( 9 4ح 4 4/ ) «جممع الزوائد»وأورده اهليثمي يف 
إسناده »: -يف املوضع السابق-، وابن رجب (5 / ) «الترغيب والترهيب»وقال املنذري يف 

 .«جيد
لسابع ااحلديث  «األربعني»وقد حسنه النووي يف . وبه يتقوى حديث وابصة إىل احلسن لغريه

اإلمامني أمحد بن حنبل والدارمي بإسناد  مسندي حديث حسن رويناه يف»: والعشرون فقال
 (.5 / ) «يبالترغيب والتره»وحسنه أيضًا املنذري يف . «حسن

  .واهلل أعلم. تقدم التحقيق يف إسناده، لكنه حسن بشواهده: أقول
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 :ومن الحسان

 .( )«اليدخل اجلنة اجلوَّاظ واجَلْعَظري»: ( )يف حديث عكرمة بن وهب قوله  -96
                                 

، وهو كما يف مصادر ختريج احلديث( حارثة بن وهب) :، والصواب«املصابيح»هكذا هو يف أصل (   )
ومل ينتبه املؤلف هلذا اخلطأ فنقله كما هو، بل رتب عليه احلكم على احلديث باإلرسال . صحايب جليل

 .!«ألن عكرمة بن وهب مل يذكره أحد يف الصحابة»: ؛ قال-سيأيت كما-
يف  ونبه على وقوعه( 464 / ) «مشكاة املصابيح»وقد تنبه هلذا اخلطأ التربيزي فأصلحه يف 

 .«املصابيح»نسخ 
ب ألمه، أمهما أم كلثوم ، أخو عبيداهلل بن عمر بن اخلطاأما حارثة فهو ابن وهب اخلزاعي: أقول

: ينظر. ثأربعة أحادي «الصحيحني»نزل الكوفة، وله يف . بنت جرول اخلزاعية، صحايب جليل
، اإلصابة (667 )، هتذيب الكمال (666 )، أسد الغابة (56 )تاريخ الصحابة البن حبان 

( 6 4.) 
 .«غليظ الفّظال: واجلواظ»: قال: وتتمته(  76 ح 79 / ) «املصابيح»احلديث يف (   )

 :خترجيه
لق يف األدب، باب ما ذكر يف حسن اخل «املصنف»أخرجه هبذا اللفظ أبو بكر بن أيب شيبة يف 

ومن طريقه أبو داود يف األدب، باب يف حسن اخللق -(    6 ح    /6)وكراهية الفحش 
 «مسنده»، وأبو يعلى يف (497ح  4 / ) «املنتخب»وعبد بن محيد يف (  446ح  6 /4)
 .-( 49 ح  9 / )

 .أخاه عثمان بن أيب شيبة: وقرن أبو داود مع أيب بكر
 .كالمها عن وكيع، عن سفيان، عن معبد بن خالد، عن حارثة بن وهب، به

 .بأمت مما هنا «الصحيحني»واحلديث يف 
فقد أخرجه مسلم يف كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها، باب النار يدخلها اجلبارون واجلنة 

 .عن حممد بن عبداهلل بن منري(  46 : 49ح 76  /4)ضعفاء يدخلها ال
 (. 4 49 ح 9 /  )واإلمام أمحد 

كل ضعيف متضعف لو أقسم على اهلل  ة؟أال أخربكم بأهل اجلن»: كالمها عن وكيع، به، بلفظ
: «جعظري»وعند مسلم مكان  «كل َجوَّاٍظ َجْعَظري مستكرب أال أخربكم بأهل النار؟. ألبره

 .«زنيم»
= 
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 .إنه الضخم املختال يف مشيته: قيل: ( )اجَلوَّاظ
............  ( )واألول أمثل؛ ألنه أشبه بالتفسري الذي أدرج. ( )هو الذي مجع ومنع: وقيل

                                 
       : وأخرجه البخاري يف التفسري، يف تفسري سورة القلم، باب

من طرق ( 6 49 )وأمحد (  569ح 47  ص)، ويف األدب، باب الكرب (4 47ح 656 ص)
 .«ُعُتل»: «ظريجع»عن سفيان، به، كاللفظ السابق لكن عندمها مكان 

      : وأخرجه البخاري يف األميان والنذور، باب قول اهلل تعاىل
من طريق شعبة، عن معبد بن خالد، (  46 : 45)، ومسلم (5569ح 466 ص[ )67 : األنعام]

 .به، كلفظ البخاري السابق
ه ثانيًا ي أوردتخمتصر من اللفظ الذ «املصابيح»فتبني هبذا أن اللفظ الذي أورده صاحب : أقول

 .وخرجه الشيخان
وأخرجه البخاري ومسلم بنحوه أمت »: قال املنذري يف تعليقه على هذا احلديث عند أيب داود

 (.  9 /9)خمتصر سنن أيب داود  .«اجلعظري: منه، وليس يف حديثهما
 .تقدم اوردت عند أمحد كم «اجلعظري»لفظة : أقول

ح فذكر اللفظ الذي خرجه صاحبا الصحي «ألشرافحتفة ا»مفرقًا يف  وأورد املزي احلديث
مث ذكر اللفظ الذي . وعزاه للبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه( 46  ح   / )

 .وعزاه أليب داود( 44  ) «املصابيح»أورده صاحب 
يب عقب املوضع الثاين وهو لفظ أ-فقال  «التحفة»مع  «النكت الظراف»فتعقبه ابن حجر يف 

أال أخربكم بأهل اجلنة؟ كل ضعيف »: هو طرف من احلديث الذي أوله»: قلت: -داود
 (.   4/6)فتح الباري : وينظر كذلك. ها.«فكان ينبغي ضم طريق أيب داود إليه.. .«ضعفمت

 (.67 / )ينظر مشارق األنوار . بفتح اجليم وتشديد الواو وآخره ظاء معجمة(   )
، معجم ( 9  / )، الصحاح مادة جوظ (7 7 / )احلديث أعالم : ينظر. وهناك أقوال أخرى(   )

 (.   4/6)، فتح الباري (64 / )، النهاية (67 / )، مشارق األنوار (476/ )مقاييس اللغة 
علوم  اختصار»قال ابن كثري يف  -(املدرج)وهو ما يعرف يف كتب املصطلح بـ-يف احلديث  اإلدراج(   )

 احلديث من كالم وهو أن تزاد لفظة يف منت»(: 4  / ) «الباعث احلثيث» رحهشمع  «احلديث
= 
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 .( )الرواة ( )من قول بعض ( )يف احلديث
بكسر )ِجْعَظارة : يقال للرجل إذا كان ضخماً قصريًا. إنه الَفظّ الغليظ: قيل: (4)واجَلْعَظري

 .(6)(اجليم

                                 
علوم احلديث البن : وينظر. «الراوي، فيحسبها من يسمعها مرفوعة يف احلديث، فريويها كذلك

 (. 5 / )، فتح املغيث للسخاوي ( 6ص)، املوقظة (76ص)الصالح 
وهو معىن ماجاء من تفسريه »: -عد ما ذكر القول األولب-(  9 /9)معامل السنن قال اخلطايب يف (   )

 .«يف احلديث، أو قريب منه
 .(ب)و (س)واملثبت من  «من بعض قول»(: أ)يف األصل و(   )
 .«لعله من سفيان»(:   4/6) «الفتح»وقال ابن حجر يف . أهبم املؤلف قائل هذا التفسري(   )

هذا التفسري من أيب بكر بن أيب شيبة، فإنه أن  -من خالل ختريج احلديث-الذي يظهر : أقول
وكل من أخرج احلديث من طريقه ذكره، وهم أبو داود  .عقب خترجيه للحديث «مصنفه»ذكره يف 

 .وعبد بن محيد والبيهقي
أما الذين خرجوا احلديث من غري طريقه، فلم أر أحداً ذكره، وهؤالء منهم من خرجه من طرق 

شيخ -، ومنهم من خرجه من طرق أخرى عن سفيان -ن أيب شيبةشيخ أيب بكر ب-أخرى عن وكيع 
 . واهلل أعلم -شيخ شيخ شيخه-، ومنهم من خرجه من طرق أخرى عن معبد بن خالد -شيخه

، ( 6 / )مشارق األنوار : ينظر. بفتح اجليم وسكون العني املهملة وفتح الظاء املعجمة وآخره ياء(  4)
 (.  4/6)فتح الباري 

 .مع اختالف يسري( 6 5/ )مادة جعظر  «الصحاح»ه املؤلف مذكور يف ما قال(  6)
، ترتيب (59 / )، النهاية مادة جعظر (96 /  )، شرح السنة ( 9 /9)معامل السنن : وينظر

 (.4/469)، مرقاة املفاتيح (  4/6)، فتح الباري (6 5/ )لسان العرب 
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 .(6)الصحابة (4)يف ( )مل يذكره أحد ( )؛ ألن عكرمة بن وهب( )واحلديث مرسل

                                 
هذا هو املشهور عند . إىل النيب  -كبريًا كان أو صغريًا-ي يضيفه التابعي هو الذ احلديث املرسل(   )

، جامع التحصيل يف الباب األول، نزهة النظر (59 / )إرشاد طالب احلقائق : ينظر. أهل احلديث
 (.  9 / )، الغاية يف شرح اهلداية للسخاوي ( 4ص)

 (.س)ساقط من  «وهب»(   )
 (.س)ساقط من  «أحد»(   )
 .وهو أوىل( ب)واملثبت من  «من»(: أ)و( س)يف األصل و ( 4)
حيث بينت أن راوي احلديث هو حارثة بن وهب وليس . راجع التعليق األول على هذا احلديث(  6)

 .عكرمة، وحارثة معدود يف الصحابة
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، املؤمن ِغرٌّ كرمي»: أنه قال ومنه حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه عن النيب  - 9
 .( )«والفاجر َخبٌّ لئيم

                                 
 (.764 ح 74 / ) «املصابيح»احلديث يف (   )

 :خترجيه
 .حدثنا نصر بن علي( 4976ح  6 /4)شرة أخرجه أبو داود يف األدب، باب يف حسن الع

 (.4  7ح 6/67 )واإلمام أمحد 
 .كالمها عن أيب أمحد الزبريي

 .من طريق حممد بن كثري( 9  ص) «معرفة علوم احلديث»واحلاكم يف 
كالمها عن سفيان الثوري، عن احلجاج بن ُفراِفَصة، عن رجل، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة، 

 .به، بلفظه
ُأهبم الراوي عن أيب سلمة يف هذين الطريقني عن سفيان، لكنه قد عني يف غريمها  هكذا: أقول

 (.حيىي بن أيب كثري: )بأنه
 «مشكل اآلثار»، والطحاوي يف ( 674ح 96 /6) «مسنده»فأخرجه أبو يعلى يف 

 .ن يونسمن طريق عيسى ب(  4/ )يف اإلميان  «املستدرك»، واحلاكم يف (7   ح  6 /4)
، «معرفة علوم احلديث»و «ملستدركا»، واحلاكم يف املوضع السابق من (4   )والطحاوي 
ي ، والبيهق(   ،    / ) «الشهاب مسند»، والقضاعي يف (6  / ) «احللية»وأبو نعيم يف 

 «اآلداب»، ويف (76 /6 .. ).يف الشهادات، باب بيان مكارم األخالق ومعاليها «سننه»يف 
 .ناطمن طريق أيب شهاب احل( 4 /7) «ريخ بغدادتا»، واخلطيب يف (64 ح 4  ص)

من ( 665 ح 45/  )يف االستئذان، باب حسن املعاملة مع الناس  «شرح السنة»والبغوي يف 
 .طريق علي بن قادم

 .ثالثتهم عن سفيان الثوري، عن احلجاج بن فرافصة، عن حيىي بن أيب كثري، عن أيب سلمة، به
من طريق قبيصة بن عقبة، عن سفيان به، غري (    ) ، والقضاعي(9   )وأخرجه الطحاوي 

 .«عن حيىي بن أيب كثري أو غريه»: أنه قال
وللحديث طريق آخر يرويه بشر بن رافع أبو األسباط احلارثي، عن حيىي بن أيب كثري به، ومل 

 .خيتلف عليه يف تعيينه
 .عن حممد بن املتوكل العسقالين -املوضع السابق-أخرجه أبو داود 

= 
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 .عن حممد بن رافع( 756 ح  7 /5)لترمذي يف الرب والصلة، باب ما جاء يف البخيل وا

 .عن إسحاق بن أيب إسرائيل، وأيب بكر بن زجنويه(  674)وأبو يعلى 
ق من طري -(67 ) «اآلداب»ومن طريقه البيهقي يف -(  4/ ) «املستدرك»واحلاكم يف 

 .إسحاق ابن إبراهيم بن عباد
 .من طريق حمفوظ بن أيب توبة( 94 ، 464) «اليهأم»وابن بشران يف 

 .ستتهم عن عبدالرزاق
ن ع( 4 4ح    ص)باب ما ذكر يف املكر واخلديعة  «األدب املفرد»وأخرجه البخاري يف 

 .أمحد بن احلجاج، عن حامت بن إمساعيل
 .من طريق خارجة، عن عبداهلل بن حسني بن عطاء( 44/ ) «املستدرك»واحلاكم يف 

 !«هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه»: وقال الترمذي. عن بشر بن رافع به ثالثتهم
هذا حديث تداوله األئمة بالرواية، وأقام بعض الرواة إسناده، فأما الشيخان »: وقال احلاكم

 .«فإهنما مل حيتجا باحلجاج بن فرافصة وال ببشر بن رافع
لطرق عن سفيان ال تضر، ألن أكثر الطرق عن واحلاصل أن علة اإلهبام اليت وقعت يف بعض ا

حيىي بن أيب )سفيان قد عينته، مث إن احلديث قد جاء من غري طريق سفيان وفيه تعيني املبهم بأنه 
 .واهلل أعلم(. كثري

 :دراسة إسناد أمحد
. ثبت إال أنه قد خيطئ يف حديث الثوري ثقة. حممد بن عبداهلل بن الزبري: أبو أمحد الزبريي - 

 (.465ص)تقدمت ترمجته 
تقدمت ترمجته . ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة. بن مسروق الثوري سفيان بن سعيد -2

 (.45 ص)
، البصري، الباهلي( بضم الفاء األوىل وكسر الثانية بعدها صاد مهملة) احلجاج بن ُفراِفَصة -3
 .من السادسة. العابد

 .روى عن حيىي بن أيب كثري، وأيوب السختياين، وعطاء بن أيب رباح وغريهم
 .اعيل الصائغ، ومعتمر بن سليمان وغريهموعنه سفيان الثوري، وإبراهيم بن إمس

 .«رجل زاهد، ليس به بأس»: قال ابن معني
 .«شيخ صاحل متعبد»: وقال أبو حامت

= 
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 .«خيطئ ويهم»: وقال «الثقات»وذكره ابن حبان يف 

 .«ليس بالقوي»: وقال أبو زرعة
 وقال الذهيب يف .«صدوق عابد يهم»: «التقريب»كما قال احلافظ يف : خالصة حاله

 .واهلل أعلم. فهو يف رتبة احلسن .«حديثه وسط»: «السري»
، ثقات ابن ( 6 /5)، ثقات ابن حبان (54 / )، اجلرح والتعديل (476 )العلل لإلمام أمحد 

، (945 )، ميزان االعتدال (9/94)، سري أعالم النبالء (6   )، هتذيب الكمال (49 )شاهني 
 .(    )، التقريب (46 / )هتذيب التهذيب 

تقدمت ترمجته . كما َبيََّنْتُه الطرق األخرى، وحيىي ثقة ثبت هو حيىي بن أيب كثري :رجل -4
 (.96 ص)

 (.49 ص)تقدمت ترمجته . ثقة مكثر. بن عبدالرمحن بن عوف أبو سلمة -5

 :احلكم على احلديث
 . حسن هبذا اإلسناد من أجل احلجاج بن فرافصة

. لكنه ضعيف. إمام أهل جنران ومفتيهم بشر بن رافع احلارثي، أبو األسباط النجراين: وقد تابعه
، اجلرح واالتعديل ( 9 )الضعفاء للعقيلي : ينظر. «فقيه ضعيف احلديث»: قال ابن حجر

، (549)، هتذيب الكمال (47 )، الكامل البن عدي (44 / )، اجملروحني البن حبان (69 / )
 (.546)، التقريب ( 7 / )هتذيب التهذيب ، (647)، ديوان الضعفاء (75  )ميزان االعتدال 

، وابن حجر يف أجوبته عن (  ح  5ص) «النقد الصحيح»واحلديث حسنه العالئي يف 
، (76، 76/ ) -«املصابيح»وهي مطبوعة ضمن مقدمة التحقيق لكتاب - «املصابيح»أحاديث 

  (. 6 /  ) «عون املعبود»والسيوطي كما يف 
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، ينخدع النقياده ( )أي ليس بذي َنْكَراء. شيء ( )الذي يغرُّه كل أحد، ويغتر بكل: ( )الِغرُّ
 .(4)ولينه، وسالمة صدره، وحسن ظنه بالناس

اخَلّب  (4)وشاكلة. (9)الذي يسعى بني الناس بالفساد (5)اجُلْرُبز (6)(بفتح اخلاء: )واخَلّب
 .شاكلة الِغّر (7)خالف

                                 
. واجلمع أِغرَّاء وأِغرَّة. غرارة، واالسم الِغرَّة( بالكسر)ديد الراء، من غرَّ يِغرّ بكسر الغني املعجمة وتش(   )

 (. 4 / )، القاموس (6   /5)ترتيب اللسان مادة غرر : ينظر
 .وال معىن هلا «بكل»بعد  «أحد»زيادة كلمة ( س)يف (   )
مادة فهذا النص فيه يف  «الغريبني»ملوافقته ملا يف ( ب)واملثبت من  «رْكُن»(: أ)و( س)يف األصل و(   )

 .«أنه ليس بذي َنْكراء: معناه»: حيث قال(  5/9 ) «هتذيب اللغة»، وأصله يف (55  /4) غرر
: النُّْكر والنَّْكراء»(: 7 4/46)مادة نكر  «ترتيب اللسان»وكالمها صواب؛ جاء يف : أقول

يقال فالن ذو َنْكراء؛ إذا كان »: ( 7 /6 ) «هتذيب اللغة»وقال األزهري يف . «الدهاء والفطنة
 .«داهيًا عاقاًل

معىن هذا الكالم أن املؤمن احملمود هو من كان طبعه »(: 54 /9) «معامل السنن»قال اخلطايب يف (  4)
وشيمته الَغراَرة، وقلة الِفطنة للشر، وترك البحث عنه، وأن ذلك ليس منه جهاًل، لكنه كرم وحسن 

ت عادته اخَلبُّ والدهاء، والوغول يف معرفة الشر، وليس ذلك منه عقاًل، وأن الفاجر َمْن كان. خلق
، النهاية (666/ )، اجملموع املغيث مادة غرر (49/  )شرح السنة : وينظر. «لكنه َخبٌّ ولؤم

 (.  4/4)، مرقاة املفاتيح (7  / )
  (. 6 /4) «مشكل اآلثار»وللطحاوي رأي آخر يراجع يف 

 .«وقد تكسر خاؤه، فأما املصدر فبالكسر ال غري»(: 4/ )مادة خبب  «النهاية»قال يف (  6)
ترتيب اللسان مادة جربز : ينظر. بالكاف الفارسية( ُكْرُبز)يعين اخلدَّاع اخلبيث، وهو معرب (  5)

 (. 9 / )، القاموس مادة جربز (646 ، 645 / )، ومادة خبب (646/ )
 (. 64/ )مادة خبب  «اجملموع املغيث»نصه يف ب( اخَلّب)ما ذكره املؤلف من تعريف (  9)
ترتيب : ينظر[ 44:اإلسراء]       : يعين طريقته ومذهبه، ومنه قوله تعاىل(  4)

 (.6   /4)مادة شكل  اللسان
 .«غري»(: ب)يف (  7)
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 .( )«املؤمن كاجلمل األََِنف»: -وهو مرسل-يف احلديث الذي يليه  ومنه قوله  - 9
                                 

ْيد ، إن ِقاملؤمنون هينون لينون كاجلمل األََِنف»: بلفظ( 767 ح 77 / ) «املصابيح»احلديث يف (   )
 .«مرسل»: وقال «انقاد، وإن ُأِنيخ على صخرة استناخ

 :خترجيه
 ومن-( 49 ح 6  ص)باب حفظ اللسان  «الزهد»أخرجه عبداهلل بن املبارك يف كتاب 

  9 /5) «شعب اإلميان»، والبيهقي يف (46 ح 6  / ) «د الشهابمسن»طريقه القضاعي يف 
 .احلديث بلفظه: قال رسول اهلل : أخربنا سعيد بن عبدالعزيز، عن مكحول، قال -(4  4ح

ورواه حجاج بن حممد األعور، عن سعيد بن عبدالعزيز، عن مكحول من قوله فلم يرفعه للنيب 
. 

 .-(46 /6) «احللية»طريقه أبو نعيم يف ومن -(  45ص) «الزهد»أخرجه أمحد يف 
 .من طريق إبراهيم بن احلسن املقسمي -يف نفس املوضع-وأخرجه أبو نعيم أيضًا 

 .عن حجاج، به( أمحد واملقسمي)كالمها 
سعيد بن )ابن املبارك وحجاج األعور مشهوران باحلفظ واإلتقان، فلعل شيخهما : أقول
كان يرفع احلديث مرة ويقفه  -يف ترمجته عند دراسة اإلسناد وهو ثقة إمام، كما يأيت-( عبدالعزيز
العلل : ينظر. على ما ذكره بعض العلماء من أن الراوي قد ينشط فيسند، وقد ال ينشط فيقف. أخرى

 (.4  /  )، الفتح ( 6ص)، رسالة يف اجلرح والتعديل للمنذري ( 6 / )للدارقطين 

 :دراسة إسناد ابن املبارك
مثان وستني : وفاته سنة سبع وقيل. ، الدمشقيبن أيب حيىي التَُّنوخي دالعزيزسعيد بن عب - 
 .ومئة

 .روى عن مكحول الشامي، وزيد بن أسلم، وابن شهاب الزهري وغريهم
 .موعنه عبداهلل بن املبارك، وحجاج بن حممد األعور، وحيىي القطان وغريه

 .«ليس بالشام رجل أصح حديثًا منه، هو واألوزاعي عندي سواء»: قال اإلمام أمحد
 .«كان علمه يف صدره»: وقال مروان بن حممد

سعيد ألهل الشام كمالك بن أنس ألهل املدينة يف التقدم والفضل »: وقال احلاكم أبو عبداهلل
 .«والفقه واألمانة

 .«ثقة ثبت»: وقال النسائي
= 
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، تاريخ دمشق ( 4/4)، اجلرح والتعديل (حتقيق البستوي -6 5 )ري أليب داود سؤاالت اآلج

، ( 4/6)، هتذيب التهذيب (7  / )، تذكرة احلفاظ (6   )، هتذيب الكمال ( 7 /  )
 (.64  )التقريب 
 (. 4 ص) تقدمت ترمجته. ثقة فقيه يرسل كثريًا ويدلس. ، أبو عبداهللمكحول الشامي -2

 :احلكم على احلديث
 .رجاله ثقات لكنه مرسل

. «حيثما قيد انقاد نفإمنا املؤمن كاجلمل األ»: ويشهد له حديث العرباض بن سارية مرفوعًا
وعظة ذرفت منها العيون ووجلت م وعظنا رسول اهلل »: وهو جزء من حديثه املشهور الذي أوله

 .«منها القلوب
وهذا اجلزء ورد ضمن حديث العرباض يف طريق ضمرة بن حبيب، عن عبدالرمحن بن عمرو 

 .دون غريه من الطرق. السلمي، عن العرباض
 5 / )يف باب اتباع سنة اخللفاء الراشدين املهديني  «سننه»أخرجه ابن ماجه يف مقدمة 

عن إسحاق بن ( 5 / )يف أول كتابه  «مستخرجه على صحيح مسلم»، وأبو نعيم يف ( 4ح
 .إبراهيم السواق

 .عبدالرمحن بن عمر ُرسته: وزاد أبو نعيم. إمساعيل بن بشر بن منصور: زاد ابن ماجه
 .-ومن طريقه أبو نعيم-(  4 9 ح 59 /4 )وأخرجه اإلمام أمحد 

من طريق موسى بن (  6  ح  5  / ) «جامع بيان العلم وفضله»وأخرجه ابن عبدالرب يف 
 .معاوية

 .مخستهم عن عبدالرمحن بن مهدي، عن معاوية بن صاحل، عن ضمرة، به
 .عن بكر بن سهل( 7 5ح 49 /4 ) «الكبري»وأخرجه الطرباين يف 

 .من طريق حممد بن إمساعيل الترمذي( 64  ) «جامع بيان العلم وفضله»وابن عبدالرب يف 
 .حلكالمها عن عبداهلل بن صا

ومن -( 9 6 ح  9 / ) «مسند الشاميني»، ويف -نفس املوضع- «الكبري»والطرباين يف 
 .عن أيب يزيد القراطيسي، عن أسد بن موسى -(6 / ) «املستخرج»طريقه أبو نعيم يف 

هذا حديث جيد من صحيح حديث »: وقال أبو نعيم. كالمها عن معاوية بن صاحل، به
 .«...مسلم من جهة إنكار منهما لهالشاميني، ومل يتركه البخاري و

= 
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 ..................، ( )، فهو َأِنٌف، على القصر( )اشتكى أنفه من الُبَرة ( )أي: َأِنَف البعري

                                 
تابعي، روى عنه مجع، وذكره ابن حبان يف . هذا إسناد حسن من أجل عبدالرمحن السلمي :أقول

من الطريق -، وصحح مجاعة من األئمة حديثه هذا الذي يرويه عن العرباض بن سارية «الثقات»
 .-الذي سقته ومن غريه
 94 / اإلحسان) «صحيحه»، وابن حبان يف (594 ) «جامعه»الترمذي يف : وممن صححه

روى هذا احلديث »: يضًاأوقال  -كما تقدم-، وأبو نعيم (75/ ) «املستدرك»يف اكم حل، وا(6ح
عبدالرمحن بن : -وذكر منهم-عن العرباض بن سارية ثالثة من تابعي الشام معروفني مشهورين 

 . «عمرو السلمي
: «الكاشف»ولذا قال الذهيب يف . فمثل هذا الينـزل حديثه عن رتبه احلسن: قولأ

 .«صدوق»
، ذيل ميزان (99  )، الكاشف (9 7 )، هتذيب الكمال (   /6)ثقات ابن حبان : ينظر
 (.755 )، التقريب (6  /5)، هتذيب التهذيب (6 59)، اإلصابة (6 6)االعتدال 

، لكن قد يعكر على هذا أن بعض احلفاظ أنكر هذه الزيادة وهذا الشاهد يعضد احلديث املرسل
هذا احلديث من طريق (  4/ ) «سنةلأهل ا داعتقا»يف حديث العرباض؛ فقد أخرج الاللكائي يف 

: أمحد بن صاحل املصري، عن أسد بن موسى باإلسناد السابق واملنت كاماًل مع ذكر الزيادة مث قال
 .«إىل آخره ...وإمنا املؤمن: ليس يف حديث ضمرة هذه الكلمة: قال أبو جعفر يعين أمحد بن صاحل»

ومل . من طريق أمحد بن صاحل املصري، به( 45ح 44ص) «الشريعة»وأخرجه اآلجري يف 
 .يذكر الزيادة

ومن طريق عبداهلل  ،من طريق عبدالرمحن بن مهدي( 75/ ) «املستدرك»وأخرجه احلاكم يف 
وكان أسد بن وداعة يزيد يف هذا : يذكر الزيادة، مث قال َعِقَبهإسنادمها السابق، ومل بن صاحل ب
 .واهلل أعلم (.64 ص) «جامع العلوم واحلكم»: وينظر. -وذكر الزيادة-: احلديث

 (.س)ليست يف  «أي»(   )
 (. 9 / )ترتيب اللسان مادة برى : ينظر. هي احَلْلَقة جتعل يف أنف البعري: الُبَرة(   )
 .فهو َتِعٌبَتِعَب : مثل(   )
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 .( )خطأ ( )واملد فيه
أيِّ سبيل سلكوا به فيه اتََّبع،  (6)، إىل(4)الذي به، ذلوٌل منقاد ( )والبعري إذا كان َأِنفًا للوجع

 .ُأنيخ عليه استناخ (5)خ َوْعٍر نابوأي منا
مصدور : مأنوف؛ ألنه مفعول به، كما قالوا: كان األصل يف هذا أن يقال: (9)قال أبو عبيد

 .(4)ومبطون، ومجيع ما يف اجلسد على هذا، وجاء هذا احلرف شاذًا

                                 
 (.س)ليست يف  «فيه»(   )
ف على َفِعل كالَفِقر ِناألََ :والصحيح»: قال(  5/ )مادة أنف  «الفائق»وهو رأي الزخمشري يف (   )

 .«وهو أصح وأفصح»(: 56 / )وقال صاحب القاموس . «الظَِّهرو
 «نفكاجلمل اآل»ويرى البعض أن الوجهني جائزان، وقد جاءت رواية أيب عبيد للحديث 

، غريب احلديث البن اجلوزي (45 / )معجم مقاييس اللغة مادة أنف : وينظر. بوزن فاعل
 (. 6 / )، ترتيب اللسان (95/ )، النهاية (44/ )

 .«للرجل»(: أ)يف (   )
 مادة أنف «الصحاح»أوضح للعبارة، وهي مثبتة يف ( فهو)وإثبات كلمة ( فهو ذلول منقاد)يعين (  4)

يه واملد ف»: مأخوذ عنه، دون قوله( األََِنف)تعريف الذي ذكره املؤلف لـوهذا ال(     /4)
 (.47 ص)البن السكيت  «إصالح املنطق»وأصل الكالم يف  .«خطأ

 .(ب)و (س)ليست يف  «إىل»(  6)
 .هكذا ظهرت يل هذه الكلمة ومل أتوصل إىل معناها، لكن معىن كالم املؤلف ظاهر بدوهنا(  5)
 -من مدن خراسان-البغدادي، اإلمام املشهور، من أهل خراسان، ولد هَبراة  م بن ساّلمأبو عبيد القاس(  9)

وكان أبوه سالم مملوكاً رومياً لرجل هروي، وكان من موايل . سنة سبع ومخسني ومئة، وسكن بغداد
 .و عبيد سنة أربع وعشرين ومئتنيمات أب. األزد

 .وغريها «األموال»، و«الطهور»و، «غريب احلديث»: ومن مصنفاته املشهورة
، إنباه (47/64)، تاريخ دمشق ( 46/  )، تاريخ بغداد (696 )طبقات ابن سعد : ينظر
 (.6/476 )، سري أعالم النبالء (  / )الرواة 

 (.45 / )غريب احلديث أليب عبيد : ينظر(  4)
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 ومن باب الغضب والكبر

 :من الصحاح

: ، قالأوصين: ل للنيب قا ( )حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رجاًل - 9
 .( )احلديث...«التغضب»

مواضع  (4)مكاشفًا بأوضاع اخللق، عارفًا بأدوائهم، يضع اهِلَناء ( )قد كان : قلت
مبا هو أوىل هبم، فلما استوصاه الرجل وقد رآه مملوءاً بالقوة الغضبية؛ مل ير  (5)هم، يأمر(6)النُّْقب

 .( )يتجنب عن دواعي الغضب ويزحزح نفسه عنه (9)له خريًا أن

                                 
سفيان بن عبداهلل الثقفي، أو ابن عمر، أو أبو الدرداء، ألن : ابن قدامة، وحيتمل أنه( باجليم)هو جارية (   )

، ( 4 / )الغوامض واملبهمات البن بشكوال : ينظر. هذا السؤال وقع من عدد من الصحابة
 (.5 6/6 )، الفتح (66 ص)، هدي الساري (74  / )املستفاد البن العراقي 

 .«ال تغضب»: فردد مرارًا، قال: وتتمته(  75 ح 466/ ) «املصابيح»احلديث يف  (  )

 :خترجيه
 (.5  5ح 79  ص)أخرجه البخاري يف األدب، باب احلذر من الغضب 

  .«اهلل رسول»: « »ويف األصل مكان (. س)إىل هنا ساقط من  «أوصين»: من قوله(   )
: ينظر. أي طالها باهِلَناء(: مثلثة النون)َهَنَأ اإلبل َيْهَنُؤها : الككتاب، ضرب من القطران، يق: اهِلناء(  4)

 (.44/ )، القاموس (4/4964)، ترتيب اللسان (5/54)مقاييس اللغة مادة هنأ 
القطع : أول ما يبدو منه، وقيل: اجَلَرب، وقيل: بضم النون وسكون القاف وفتحها، مجع ُنْقَبة: النقب(  6)

 : ريد بن الصِّمَّةقال د. املتفرقة منه
 يضع اهِلناء مواضع النُّْقب   متبذاًل تبدو حماسـنه

 (.  4/46)، ترتيب اللسان (9  / )الصحاح مادة نقب : ينظر
عرفته هبما كما علمه ع الدواء يف موضع الداء، ملأي يض «يضع اهلناء مواضع النقب»: واملراد بقوله

 .اهلل
 (.أ)ساقطة من  «يأمرهم»(  5)
 (.أ)من  «أن»سقطت نون (  9)
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 .( )«...ليس الشديد بالصَُّرَعة»: ومنه حديثه اآلخر عن النيب  -94
 .( )على مثال اهُلَمَزة، الذي يصرع الناس: الصَُّرَعة

 .(6)إىل القوة الباطنة (4)َحوَّل املعىن فيه من القوة الظاهرة
 .(5)وقد سبق القول فيه

                                 
معناه ال تفعل ما يأمرك الغضب به، بل جاهد نفسك على ترك تنفيذه، : وقيل. وبه قال اخلطايب وغريه(   )

 . وقيل غري ذلك. وابذل األسباب اليت تدفعه عنك
، فتح الباري (أ/   ل)املصابيح للبيضاوي ، شرح (79  / )أعالم احلديث : وينظر

، جامع العلوم واحلكم، شرح احلديث السادس عشر، شرح الزرقاين على املوطأ (5 6/6 )
(4/  6.) 

 .«إمنا الشديد الذي ميلك نفسه عند الغضب»: وتتمته(  75 ح  46/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

 :خترجيه
 .متفق عليه من حديث أيب هريرة

، ومسلم يف الرب (4  5ح 79  ص)البخاري يف األدب، باب احلذر من الغضب أخرجه 
 .هبذا اللفظ( 567 ح 4 6 /4)والصلة واآلداب، باب فضل من ميلك نفسه عند الغضب 

 (.  / )النهاية : وينظر. «يصرع الناس كثريًا»: وفيه(  4  / )مادة صرع  «الصحاح»كذا يف (   )
، غريب (64- 6/ )مشارق األنوار : ينظر(. ضد األول)ناس الذي يصرعه ال: وبسكون الراء

 (.54/ )، القاموس (646/ )احلديث البن اجلوزي مادة صرع 
 .«الظاهرية»(: أ)يف (  4)
 .، مشارق األنوار، والنهاية كالمها يف املوضع السابق(56 /  )شرح السنة : ينظر أيضًا(  6)
 .يف احلديث السابق(  5)
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الكرب َبَطُر احلق، وَغْمُط »: يف حديث ابن مسعود رضي اهلل عنه ومنه قوله  -96
 .( )«الناس

 .الطغيان عند النعمة: وقيل. الِغىن ( )سوء احتمال: الَبَطر
أن جيعل ما جعله حقاً من توحيده وعبادته باطاًل، وأصله مأخوذ من : معىن َبْطر احلق: وقيل

 .(4)وَبْطرًا ( )ذهب دمه ِبْطرًا:قول العرب
 .معناه أن يتحري عند احلق فال يراه حقًااحلرية، و: الَبَطر: وقيل
 .(5)عند احلق فال يقبله (6)هو أن يتكرب: وقيل

 (7)ذلك َمْن َسِفه احلق (4)إمنا»: ؛ ملا ورد يف غري هذه الرواية(9)وتفسريه على الباطل أشبه

                                 
ن ال يدخل اجلنة أحد يف قلبه مثقال ذرة م»: ومتامه( 755 ح  46/ ) «ملصابيحا»احلديث يف (   )

ب إن اهلل مجيل حي»: إن الرجل حيب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنًا، فقال: فقال رجل «كرب
 .«الكرب بطر احلق وغمط الناس، اجلمال

 :خترجيه
 (. 7ح  7/ )أخرجه مسلم يف اإلميان، باب حترمي الكرب وبيانه 

 (.س)سقطت من  «احتمال»(   )
أي ( بالكسر)ذهب دمه ِبْطرًا » (:  / ) «القاموس»، و( 67/ )مادة بطر  «الصحاح»يف (   )

 .«هدرًا
 (. أ)ليست يف  «وبطرًا»(  4)
 .«كرين»(: أ)يف (  6)
 .(44 / )مادة بطر  «الغريبني»هذه األقوال نقلها املؤلف من (  5)

مشارق »، (55 /  ) «شرح السنة»، ( 4/ )البن قتيبة  «غريب احلديث»: وينظر
 .اوغريه( 44 / ) «املفهم»، ( 5 / ) «إكمال املعلم» ،(5  / ) «األنوار

 (.46  /6 ) «شرح املشكاة»وأيده الطيـيب يف (  9)
 .وهو املوافق ملصادر التخريج بقية النسخ،بزيادة واو واملثبت من  «وإمنا»:  األصليف(  4)
 (.أ)ساقطة من  «احلق»(  7)
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 .( )أي رأى احلق سفهًا ( )«وَغَمَص الناس

                                 
هذه رواية حلديث ابن مسعود املتقدم الذي خرجه مسلم، قد وردت عند غريه، خرجها اهليثم بن (   )

 .ن من طرق أخرىكليب الشاشي، وأبو الشيخ ابن حيان من نفس طريق مسلم، وخرجها آخرو
فإن مسلماً خرج احلديث عن حممد بن املثىن وحممد بن بشار وإبراهيم بن دينار ثالثتهم عن حيىي 
ابن محاد، عن شعبة، عن أبان بن تغلب، عن فضيل الفقيمي، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة، عن 

 .ابن مسعود
 .بة الرقاشيحدثنا أبو قال( 9  ح 45 / ) «مسنده»وخرجه اهليثم بن كليب يف 

(    / )بن عبدالسالم يف ترمجة حممد بن النعمان  «طبقات احملدثني بأصبهان»وابن حيان يف 
 .حدثنا حممد بن النعمان: حدثنا جعفر بن أمحد بن فارس، قال

: يزاد الشاش «سفه احلق وغمص الناس نولكن الكرب م»: كالمها عن حيىي بن محاد، به، بلفظ
 .«أو غمط الناس»

    /6) «مسنده»، وأبو يعلى يف (4664ح 49 /9)و( 544 ح 64 /5)ه أمحد وأخرج
، ( 4 /4)يف اللباس  «املستدرك»، واحلاكم يف (447ح 94 / )، واهليثم بن كليب (57 6ح

من ( 644 ح 55 /  )يف االستئذان، باب الكرب ووعيد املتكربين  «شرح السنة»والبغوي يف 
، عن محيد بن عبدالرمحن، عن ابن مسعود، به، واللفظ طرق عن ابن عون، عن عمرو بن سعيد

 «صحيح اإلسناد»: وقال احلاكم. «سفه احلق أو بطر احلق»: للبغوي، وعند بعضهم على الشك
 .ووافقه الذهيب

، والطرباين يف (476ح 6  / )، واهليثم بن كليب (947 ح 4  /5)وأخرجه أمحد 
زيز بن مسلم القسملي، عن سليمان من طرق عن عبدالع(   66 ح    /6 ) «الكبري»
رب من ولكن الك»: عمش، عن حبيب بن أيب ثابت، عن حيىي بن جعدة، عن ابن مسعود، به، بلفظاأل

 .«سفه احلق، وازدرى الناس
  (.س)ساقطة من  «سفهًا»(   )

شرح »، و(76 / )أليب عبيد  «غريب احلديث»بنصه يف  «غمص»وهذا التعريف لـ
 (.7  / )، النهاية ( 4 / )الفائق مادة سفه : نظروي(. 59 /  ) «السنة
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 .( )وقد ورد هبما الرواية ( )(َغَمص)أي احتقرهم، ويف معناه : وَغَمَط الناس

                                 
َغَمَطه بفتح امليم َيْغِمُطه : يقال. ضرب ومسع: فتح امليم وكسرها، وزن: فيهما لغتان: َغَمَط وَغَمص(   )

 .وَغِمَطه بكسر امليم َيْغَمطه بفتحها َغْمطًا بالتسكني فيهما. بكسرها
، الصحاح مادة غمص ومادة (5/66)مل السنن ، معا(76 / )غريب احلديث أليب عبيد : ينظر
 (.66  ، 74  /5)، ترتيب لسان العرب (447/ )، املنهاج للنووي (49  ، 649 / )غمط 

وأما رواية . بالطاء كما حرر ذلك القاضي عياض( غمط: )كما تقدم «صحيح مسلم»الذي يف (   )
، (  / ) «مسنده»انة يف ، وأيب عو(666 ح    /5)بالصاد فقد وردت عند الترمذي ( غمص)

 .باإلضافة إىل من تقدم ذكرهم عند ختريج الرواية السابقة( 46 /  )وابن حبان كما يف اإلحسان 
 (.47 / )، املفهم ( 5 / )، إكمال املعلم (59 / )مشارق األنوار : وينظر
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 :ومن الحسان

ُيحشر املتكربون »: حديث عبداهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما، عن رسول اهلل  -95
 .( )«...أمثال الذَّرِّ

                                 
قيامة لذر يوم الحيشر املتكربون أمثال ا»: ولفظه بتمامه( 796 ح  46/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

يف صورة الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إىل سجن يف جهنم يسمَّى ُبوَلس، تعلوهم 
 .«نار األنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة اخلبال

 :خترجيه
كما يف زوائد رواية نعيم بن محاد امللحقة برواية املروزي -«الزهد»أخرجه عبداهلل بن املبارك يف 

 :، ومن طريقه-( 7 )
، والنسائي (474 ح 45 /9) -بدون ترمجة- 44الترمذي يف أبواب صفة القيامة، باب رقم 

 .عن سويد بن نصر( 9  /5) «حتفة األشراف»كما يف 
 .عن حممد بن سالم( 669ح 57 ص) «األدب املفرد»والبخاري يف 
( 676 ح 59 /  )ن يف االستئذان، باب الكرب ووعيد املتكربي «شرح السنة»والبغوي يف 

 .من طريق أيب إسحاق إبراهيم بن عبداهلل اخلالل
ثالثتهم عن ابن املبارك، عن حممد بن عجالن، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن 

حسن »: ويف بعض نسخ الترمذي. «حديث حسن»: وقال الترمذي والبغوي. بلفظه النيب 
 .«ألشرافحتفة ا»، واملثبت هو الذي نقله صاحب «صحيح

 .عن سفيان( 674ح  9 / ) «مسنده»وأخرجه احلميدي يف 
، وابن أيب ( 569 ح 7  /6)يف األدب، باب ما ذكر يف الكرب  «املصنف»وابن أيب شيبة يف 

 .عن أيب خالد األمحر(    ) «التواضع واخلمول»الدنيا يف 
 .عن حيىي القطان( 5599ح 56 /  ) «مسنده»واإلمام أمحد يف 

 .عن ابن عجالن، به، بنحوهثالثتهم 
 .عن سفيان، عن داود بن شابور، عن عمرو بن شعيب، به -املوضع السابق-وأخرجه احلميدي 

عن أيب (  4/5)يف تفسري سورة الزمر  «تفسري ابن كثري»وأخرجه ابن أيب حامت كما يف 
 .بن أخي ابن وهب، ثنا عميعبيداهلل ا

 .من طريق سعيد بن أيب هالل(  4 4ح 44 /5) «شعب اإلميان»والبيهقي يف 
= 
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 .كالمها عن عيسى بن أيب عيسى اخلياط، عن عمرو بن شعيب، به بنحوه

 :دراسة إسناد ابن املبارك
وفاته سنة . ، أبو عبداهلل املدين، موىل فاطمة بنت الوليد بن عتبةالقرشي حممد بن عجالن - 

 .مثان وأربعني ومئة
 .عن عمرو بن شعيب، وإبراهيم بن عبداهلل بن حنني، ورجاء بن حيوة وغريهم روى

 .وعنه عبداهلل بن املبارك، وأبو خالد األمحر، وحيىي بن سعيد القطان وغريهم
 .كان عابدًا ناسكًا فقيهًا، وكان له حلقة يف مسجد رسول اهلل 

 .زرعة والعجليوثقه أمحد وابن معني وابن عيينة وأبو حامت والنسائي وأبو 
 .«من أهل الصدق»: وقال الساجي. «صدوق وسط»: وقال يعقوب بن شيبة

كان ابن عجالن مضطرب احلديث يف حديث نافع، ومل يكن له تلك »: وقال حيىي القطان
. كان سعيد املقربي حيدث عن أبيه عن أيب هريرة: قال حممد بن عجالن»: وقال أيضًا. «القيمة عنده

 .«فاختلط علي فجعلته عن أيب هريرة. ريرةوعن رجل عن أيب ه
كان ثقة، إال أنه اختلط عليه حديث املقربي؛ كان عن رجل، جعل يصريه عن أيب »: وقال أمحد

 .«هريرة
ابن عجالن اختلطت عليه أحاديث سعيد املقربي؛ ما رواه سعيد عن أبيه عن »: وقال النسائي

ا من مشايخ سعيد، فجعلها ابن عجالن كلها عن أيب هريرة، وسعيد عن أخيه عن أيب هريرة، وغريمه
 .«سعيد عن أيب هريرة، وابن عجالن ثقة

وكذلك أيضاً قال . فيه من قبل حفظه الكالمأن وأشار إىل  «العلل الصغري»وذكره الترمذي يف 
 .«شرح العلل»ابن رجب يف 

كلها يف الشواهد، أخرج له مسلم يف كتابه ثالثة عشر حديثًا »: ونقل الذهيب عن احلاكم قوله
 .«وتكلم املتأخرون من أئمتنا يف سوء حفظه

 .«الضعفاء»ذكره البخاري يف : وقال الذهيب أيضًا
صدوق »: الذي عليه مجاعة من احملققني كالذهيب وابن حجر والسخاوي أنه: خالصة حاله

 .«حسن احلديث
ديثه إن مل يبلغ ح»: ومرة. «حسن احلديث»: وقال مرة. «إمام صدوق مشهور»: قال الذهيب

 .«صدوق»: ومرات. «رتبة الصحيح فال ينحط عن رتبة احلسن
= 
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 .«صدوق مشهور، فيه مقال من قبل حفظه»: «هدي الساري»وقال ابن حجر يف 

 .«إال أنه اختلطت عليه أحاديث أيب هريرة ،صدوق»: «التقريب»ويف 
: على ابن عجالن فقال علق ابن حبان على كالم القطان يف اختالط أحاديث أيب هريرة: أقول

عنده صحيفة عن سعيد املقربي؛ بعضها عن أبيه عن أيب هريرة، وبعضها عن أيب هريرة نفسه؛ وقد »
مسع سعيد املقربي من أيب هريرة، ومسع عن أبيه عن أيب هريرة، فلما اختلط على ابن عجالن صحيفته 

س هذا مما َيِهي اإلنسان به؛ ألن ومل مييز بينهما، احتاط فيها، وجعلها كلها عن أيب هريرة، ولي
عن سعيد عن أبيه عن أيب هريرة، فذاك محل : الصحيفة كلها يف نفسها صحيحة، فما قال ابن عجالن

عن سعيد عن أيب هريرة فبعضها متصل صحيح، : وما قال. عنه قدميًا قبل اختالط صحيفته عليه
إال مبا يروي الثقات  -ند االحتياطع-وبعضها منقطع، ألنه أسقط أباه منها، فال جيب االحتجاج 

سعيد : وإمنا كان يهي أمره ويضعف لو قال يف الكل. املتقنون عنه، عن سعيد، عن أبيه، عن أيب هريرة
عن أيب هريرة؛ فإنه لو قال ذلك لكان كاذباً يف البعض؛ ألن الكل مل يسمعه سعيد عن أيب هريرة، فلو 

 .ها.«ب ما ذكرناهكان ذلك لكان االحتجاج به ساقطًا على حس
أما . ما رواه ابن عجالن عن سعيد املقربي عن أيب هريرة: فابن حبان يرى أن الذي يتوقف فيه

ما عيَّن فيه واسطًة بني املقربي وأيب هريرة فذلك مما محل عنه قبل االختالط، أو مما مل يقع فيه عنده 
 .اختالط

ديث ليست أباه على الدوام، فقد تكون مث إن الواسطة بني املقربي وأيب هريرة يف بعض األحا
 .أخاه أو غريمها من شيوخ املقربي كما بينه النسائي

بالنظر إىل أقرانه من كبار  نسيبٌّ فلعل هذا أمٌر «كان يضطرب يف حديث نافع»: أما قول القطان
سما وقد ق .أصحاب نافع، فإن علي بن املديين والنسائي ذكراه يف الطبقة اخلامسة من أصحاب نافع

 .هي طبقة املتروك حديثهم: أصحاب نافع إىل تسع طبقات، وزاد النسائي طبقة عاشرة
أنه صدوق، لكن يتوقف فيما ينفرد به من حديثه عن سعيد املقربي عن أيب : وخالصة القول

 .واهلل أعلم. هريرة
، ترتيب ثقات (75 / )، التاريخ الكبري (96 6، 746 ، 4 4 ، 564،  56)العلل ألمحد 

، عمل اليوم والليلة (6  / )، العلل الصغري للترمذي مع شرحه البن رجب (9 5 )لعجلي ا
، (45 /9)، ثقات ابن حبان (4/47)، اجلرح والتعديل (599 )، ضعفاء العقيلي ( 7ح)للنسائي 

، ديوان الضعفاء (9744)، ميزان االعتدال (9  /5)، سري أعالم النبالء ( 645)هتذيب الكمال 
= 
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، شرح (6645)، الكاشف (65 )، من تكلم فيه وهو موثق (5 64)ملغين يف الضعفاء ، ا(499 )

، هدي الساري ( 6 /7)، هتذيب التهذيب (7 5/ )و(  46،    / )العلل البن رجب 
، الثقات الذين ضعفوا يف بعض (9 6/ )، التحفة اللطيفة للسخاوي (5  5)، التقريب ( 44ص)

 (.   ص)شيوخهم 
أبو : القرشي، أبو إبراهيم ويقال بن حممد بن عبداهلل بن عمرو بن العاص عمرو بن شعيب -2

 .مثان عشرة ومئةمات بالطائف سنة  .عبداهلل املدين
 .، وطاوس بن كيسان وغريمها-وجل روايته عنه  -روى عن أبيه شعيب 
 .وأيوب السختياين وغريمهاوعنه حبيب املعلم، 

خمتلف فيه، والكالم يف ترمجته وسياق أقوال األئمة يطول، ولعلي اختصر القول فيه يف النقاط 
 :التالية

عمرو بن شعيب، ضعفه ناٌس مطلقًا، ووثقه »: «التهذيب»قال احلافظ ابن حجر يف  :أواًل
مطلقًا فمحمول على روايته ه عن أبيه عن جده حسب، ومن ضعفه اجلمهور، وضعف بعضهم روايَت

 .«فتح املغيث»وحنوه قال السخاوي يف  .«عن أبيه عن جده
 .وأكثر كالم األئمة إمنا هو يف روايته عن أبيه عن جده: أقول
 إذًا فما العلة يف روايته عن أبيه عن جده ؟ :ثانيًا

 : اجلواب
إذا روى عن »: «روحنياجمل»قال ابن حبان يف . أعلها بعض األئمة باإلرسال أو االنقطاع -أ

أبيه عن جده، فإن شعيباً مل يلق عبداهلل؛ فيكون اخلرب منقطعًا، وإن أراد جبده حممدًا، فهو ال صحبة له؛ 
 .«فيكون مرساًل

هو يف نفسه ثقة إال إذا روى عن أبيه عن جده »: قال ابن عدي. وبعضهم أعلها باإلرسال فقط
 .«هو حممد بن عبداهلل بن عمرو، وحممد ليس له صحبة: يكون مرساًل؛ ألن جده عنده عن النيب 
فهذا يبطله ما جاء فيه التصريح : -كما ذكر ابن حبان وغريه  -أما بالنسبة لالنقطاع : أقول

بسماع شعيب من جده عبداهلل بن عمرو، ومن ذلك ما أخرجه الدارقطين واحلاكم بسنديهما من 
كنت عند عبداهلل بن عمرو »: عيب، عن أبيه قالطريق عبيداهلل بن عمر العمري، عن عمرو بن ش

وفيه . فذكر احلديث «...يا شعيب امض معه إىل ابن عباس: فجاء رجل فاستفتاه يف مسألة، فقال يل
 . أيضًا مساعه من ابن عباس وابن عمر

= 
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هذا حديث رواته ثقات حفاظ، وهو كاألخذ باليد يف صحة مساع شعيب بن »: قال احلاكم
 .ووافقه الذهيب «داهلل بن عمروحممد عن جده عب

وكذلك ذكر البخاري، وأبو داود، وأمحد بن سعيد الدارمي، وأبو بكر النيسابوري وغريهم أنه 
 .مسع من جده عبداهلل بن عمرو
على ما قاله ابن عدي ، أي أن اجلد هو حممد بن عبداهلل والصحبة له -وأما بالنسبة لإلرسال 

 :فاجلواب عنه من وجهني  -وغريه
ساق قد و، جاءت عدة أحاديث فيها التصريح بأن اجلد هو عبداهلل بن عمرو: الوجه األول
 .«التهذيب»وابن حجر يف  «السري»بعضها الذهيب يف 
عن أبيه عن عبداهلل بن : وعندي عدة أحاديث سوى ما مر يقول» -عقبها  -قال الذهيب 

 .«عمرو، فاملطلق حممول على املقيد املفسر بعبداهلل
إنه شاذ »: أما ما جاء فيه التصريح بأن اجلد هو حممد بن عبداهلل، فيقول العالئي: جه الثاينالو
ومل يأت التصريح بذكر حممد بن عبداهلل بن عمرو، إال يف حديثني فيما »: وقال ابن حجر. «نادر

 .«وقفت عليه وذلك نادر ال تعويل عليه
أبيه حممد بن عبداهلل، فما علمتها صحت،  أما رواية شعيب عن»: «امليزان»بل قال الذهيب يف 

 .«فإن حممدًا قدمي الوفاة، وكأنه مات شابًا
فتبني هبذا أن اجلد املقصود هو عبداهلل بن عمرو؛ ألن شعيبًا ثبت مساعه منه وقد الزمه، : أقول

وأما حممد فغري معروف الرواية . وترىب عنده، وروى عنه، فصرح به يف بعض الروايات دون بعضها
 .واهلل أعلم. حىت يظن أنه هو املقصود

والتصحيف يدخل الرواية من ... تعلل بعضهم بأهنا صحيفة، رواها وجادة»: قال الذهيب -ب
 .«الصحف، خبالف املشافهة بالسماع

 .علت هبا هذه الرواية، وأكثر األئمة أعلها هبذاوهذا أقوى األسباب اليت ُأ: أقول
أي وجادة، وليس ]شعيب عن أبيه عن جده، فهو كتاب إذا حدث عمرو بن »: قال ابن معني

 .«...فمن ههنا جاء ضعفه: قال[ املراد مكاتبة
: وإمنا أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه عن جده، وقالوا... روى عنه الثقات»: وقال أبو زرعة

 .«إمنا مسع أحاديث يسرية، وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها
= 
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وهي معروفة لدى ( الصادقة)ة عبداهلل بن عمرو املعروفة بـهذه الصحيفة، هي صحيف: أقول

: األئمة، وشهد هلا بعضهم بالصحة تصرحيًا، فابن معني يقول يف أثناء حديثه عن عمرو بن شعيب
مل  -أي شعيب  -صحاح عن عبداهلل بن عمرو، غري أنه  -أي كتب عبداهلل بن عمرو  -وهي ... »

 .«يسمعها
 .«بن شعيب عندنا ثقة، وكتابه صحيح عمرو»: وقال ابن املديين
فإذا شهد له ابن معني أن أحاديثه صحاح عن »: -بعدما ساق قول ابن معني  -قال ابن حجر 

عبداهلل بن عمرو، غري أنه مل يسمعها، وصح مساعه لبعضها، فغاية الباقي أن يكون وجادة صحيحة، 
 .«وهو أحد وجوه التحمل

: جاُج مجهور األئمة هبذه الرواية، وحسبك قول البخاريويشهد له أيضًا ويقويه احت: أقول
رأيت أمحد بن حنبل، وعلي بن املديين، وإسحاق بن راهويه، وأبا عبيد، وعامة أصحابنا حيتجون »

 .«!حبديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ما تركه أحٌد من املسلمني، فمن الناس بعدهم ؟
ي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ثقة، فهو إذا كان الراو»: وقال إسحاق بن راهويه
 .«كأيوب عن نافع عن ابن عمر

وهذا التشبيه يف هناية اجلاللة من مثل »: -معلقًا- «شرح املهذباجملموع »قال النووي يف 
 .وهلذا أكثر من االحتجاج به: أقول. «إسحاق

القراءة »بخاري يف ، وال«مستدركه»، واحلاكم يف «صحيحه»واحتج به أيضًا ابن خزمية يف 
 .-كماقال السخاوي  -وغريهم وهو املعتمد  «خلف اإلمام

 .واهلل أعلم. وهذا مصري من هؤالء األئمة للشهادة هلذه الصحيفة بالصحة

مع القول بقبول رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، واالحتجاج حبديثه، إال أنه ليس  :ثالثًا
 .- «امليزان»كما قال الذهيب يف  -سن، من أعلى الصحيح، بل هو من قبيل احل

ولسنا ممن نعد نسخة عمرو عن أبيه عن جده من أقسام الصحيح الذي ال »: «السري»وقال يف 
نزاع فيه؛ من أجل الوجادة، ومن أجل أن فيها مناكري، فينبغي أن يتأمل حديثه، ويتحايد ما جاء منه 

 .«...سنني إلسنادهمنكرًا، ويروى ما عدا ذلك يف السنن واألحكام حم
، وإمنا خرج له البخاري يف «صحيحيهما»ولعله من أجل هذا مل خيرج له الشيخان يف  :أقول

 .على سبيل االحتجاج «القراءة خلف اإلمام»جزء 
= 
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عمرو بن شعيب صدوق يف نفسه، ال يظن »: «من تكلم فيه وهو موثق»قال الذهيب يف 

 . «يف الصحيحني فأجادا تضعيفه حبال، وحديثه قوي، لكن مل خيرجا له
هبز : أعلى مراتب احلسن»: «املوقظة»وصرح يف أكثر من كتاب بتحسني هذه الرواية فقال يف 

خمتلف »: «الديوان»وقال يف . «بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
 .«فيه وحديثه صحيح أو حسن

نفسه، إال أن حديثه عن أبيه عن جده من أن عمرو بن شعيب، ثقة يف : خالصة القول: رابعًا
 .واهلل تعاىل أعلم. قبيل احلسن

، التاريخ (4  ، 5  )، سؤاالت أيب داود ألمحد (5  )سؤاالت ابن أيب شيبة البن املديين 
، اجلرح والتعديل (44 )السلسبيل فيمن ذكرهم الترمذي جبرح أو تعديل (  4 /5)الكبري 

، مستدرك احلاكم ( 4  )، الكامل البن عدي ( 9/ ) ، اجملروحني البن حبان(4  /5)
، ديوان الضعفاء (47 5)، امليزان (56 /6)، سري أعالم النبالء (46 4)، هتذيب الكمال (56/ )
، جامع التحصيل (  ص)، املوقظة (54 )، من تكلم فيه وهو موثق ( 9 4)، الكاشف (44  )
، تعريف أهل (6666)، التقريب ( 4/4)ب ، هتذيب التهذي(    -   / )، نصب الراية ( 69)

 (.65  -64 / )، فتح املغيب للسخاوي (56)التقديس 
 .من الثالثة .بن عبداهلل بن عمرو بن العاص شعيب بن حممد: أبوه -3

وتقدم  -هلل بن عمر وغريهم ثبت مساعه من جده عبداهلل بن عمرو، وعبداهلل بن عباس، وعبدا
 .-هذا يف ترمجة ابنه عمرو 

 .وروى عنه ابنه عمرو، وثابت البناين وغريمها
 .«الثقات»ذكره ابن حبان يف 

-يف ترمجة ولده عمرو  - «امليزان»وقال يف . «ما علمت به بأسًا»: «السري»وقال الذهيب يف 
  .«، بل ذكره ابن حبان يف تاريخ الثقاتشعيب والده ال مغمز فيه، ولكن ما علمت أحدًا وثقه»: 

 .وهو كما قاال. «صدوق»: «التقريب»، وابن حجر يف «الكاشف»وقال يف 
ويقوي أمره ما تقدم يف ترمجة ابنه من احتجاج العلماء برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

 .وهويتضمن شعيبًا بال شك، وثنائهم عليها
= 
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 [أ/66 ]

 .َأِذاّلء مهانني يطؤهم الناس بأرجلهم: اجملاز دون احلقيقة، أي حيمل ذلك على
 ( )أن األجساد تعاد على: وإمنا َمَنَعنا عن القول بظاهره؛ ما أخربنا به الصادق املصدوق 

من /، يعاد منهم ما انفصل عنهم ( )ما كانت عليه من األجزاء، حىت أهنم حيشرون ُغْراًل
 . ( )القلفة

                                 
عمرو : ترمجة - 47 5)، ميزان االعتدال (965 )لكمال ، هتذيب ا(69 /4)ثقات ابن حبان 

، هتذيب (49 )، جامع التحصيل (74  )، الكاشف ( 4 /6)، سري أعالم النبالء (بن شعيبا
 (.465 )، التقريب (   /4)التهذيب 
 وهو. اص، كما تقدم حتقيقه يف ترمجة عمرو بن شعيببن الع هو عبداهلل بن عمرو: جده -6

 .صحايب جليل

 :احلكم على احلديث
حممد فيه أيضًا حسن هبذا اإلسناد؛ ألنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، واحلديث 

حسنه الترمذي والبغوي احلديث و. -كما تقدم يف التخريج– قد توبع، إال أن ابن عجالن بن عجالنا
 .واهلل أعلم -دمكما تق-

 (.س)ساقطة من  «على»(   )
بضم الغني املعجمة وإسكان الراء مجع األََْغرل وهو األقلف وهو الذي مل خينت وبقيت معه : الُغْرل(   )

، املنهاج (6  / )النهاية مادة غرل : ينظر. غرلته وهي قلفته، وهي اجللدة اليت تقطع يف اخلتان
( 9/ 74.) 

   :مث قرأ إنكم حتشرون حفاة عراة غراًل»: قال حديث ابن عباس أن النيب  يشري املؤلف إىل(   )
 .احلديث «[...64 :األنبياء]           

    : يف أحاديث األنبياء، باب قول اهلل تعاىل -للفظ لهوا-أخرجه البخاري 
    : ، وفيه يف باب قول اهلل تعاىل(47  ح 544ص[ )6  :النساء]   
، ويف التفسري، يف تفسري سورة املائدة، (449 ح 967ص[ )5 :مرمي]      
فسري ، وفيه يف ت(6 45ح 767ص[ )9  ]اآلية  ...      : باب

 (.4 56، 5 56ح 95  ص)، ويف الرقاق، باب احلشر (4946ح 666 ص)سورة األنبياء 
= 
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 .( )«يغشاهم الذُّل من كل مكان»: وإىل هذا املعىن أشار بقوله 
وهو أيضًا . وهو الَعَلم( النِّْير)أهنا مجع ( األََْنيار)املشهور يف  «تعلوهم نار األََْنيار»: وفيه

 .( )وجيمع على نريان وأنيار. اخلشبة املعترضة يف عنق الثورين
 .( )ُنْور، وَأْنُور، ونريان(: النار)مجع و

 .(6()4)فلعل بعض الرواة رواه كذلك قياسًا على النِّريان واألََْنيار

                                 
 74  /4)ومسلم يف اجلنة وصفة نعيمها وأهلها، باب فناء الدنيا وبيان احلشر يوم القيامة 

 (.456 ح
أخرجه البخاري يف الرقاق، باب احلشر  «الصحيحني»وورد أيضًا من حديث عائشة يف 

  (.467 ح) -املوضع السابق- ، ومسلم(9 56ح)
كما ذكر الطيـيب -األشرف وامُلظِهر : رجح أكثر شراح احلديث محل احلديث على احلقيقة منهم(   )

، والقاري يف (44  /6 ) «شرح املشكاة»والطيـيب أيضًا يف  -«املصابيح»ومها من شراح 
 (.4  /9) «حتفة األحوذي»، واملباركفوري يف (4 4/4) «اتيحفمرقاة امل»

: وقال يف آخر كالمه( 94 /6)، معجم مقاييس اللغة ( 44-446/ )الصحاح مادة نري : ينظر(   )
 .«وما ننكر أن يكون أصل هذا كله الواو، فريجع إىل ما ذكرناه يف باب النور والنار»

 ، املصباح( 4/469)، ترتيب اللسان (46 / )خمتار الصحاح ( 7 4/ )الصحاح مادة نور : ينظر(   )
 (.أنور)مكان ( أنوار: )ويف بعض هذه املعاجم(. 44 / )، القاموس (6 5/ )املنري 

 (.النار)ألن هذه مجوع ( واألنور)أو( واألنوار: )وحقه أن يقول( واألنيار: )كذا يف مجيع النسخ(  4)
لئال يشتبه ( ألنيارا)إال أنه قيل ( األنوار)والقياس : توجيهاً آخر، قال «مرقاة املفاتيح»نقل القاري يف (  6)

 . ها(.النور)جبمع 
مل أجده مشروحًا، لكن هكذا ُيروى، فإن »(:    /6)مادة نور  «النهاية»وقال ابن األثري يف 

، (أنوار)، وأصلها (أنيار)على ( النار)، فجمع (نار النريان)صحت الرواية فيحتمل أن يكون معناه 
 . «ومها من الواو( ح وأعيادأريا(: )ريح وعيد)ألهنا من الواو، كما جاء يف 

وتوجيهه ما قدمناه من خمافة االلتباس، فإن األعواد مبعىن األخشاب، »: قال القاري معقبًا
 .«واألرواح مجع الروح

 .مل يكن هناك التباس( النريان)لكن يرد على هذا أنه لو قال : أقول
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 .(4)األشياء من النار ( )، احتراق( )أن النار حتترق منها(: ( )نار األنوار)ومعىن 

                                 
ن سبق التنبيه إىل أن بعض املعاجم ، لك(النار)مع أنه مل يذكره ضمن مجوع ( األنوار: )هكذا قال(   )

 (.األنور)بدل ( األنوار)ذكرت 
 .يعين من األنوار(   )
 .واملثبت من بقية النسخ، وهو أوىل «احتراقو»: يف األصل(   )
 وإضافة النار إليها للمبالغة كأن هذه»(: ب/   ل) «شرح املصابيح»وقال القاضي البيضاوي يف (  4)

املوضع -قال القاري . «حرها تفعل بسائر النريان ما تفعل النار بغريها النار لفرط إحراقها وشدة
[   :األعلى]       : أو ألهنا أصل نريان العامل؛ لقول اهلل تعاىل: -السابق
 .ها.«ناركم هذه جزء من سبعني جزءًا من نار جهنم»: ولقوله 
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إذا غضب »: رضي اهلل عنه ( )يف حديث عطية بن عروة السعدي ومنه قوله  -99
 .( )«أحدكم فليتوضأ

                                 
عطية بن عروة السعدي من سعد بن بكر بن هوازن، خمتلف يف اسم أبيه، صحايب نزل الشام وتويف (   )

، االستيعاب (9/4)، التاريخ الكبري (996 )طبقات ابن سعد : ينظر. هبا، له أحاديث قليلة
 (. 6 /9)، هتذيب التهذيب (6647)ة ، اإلصاب( 46/45)، تاريخ دمشق (4 4 )

، وإن الشيطان خلق إن الغضب من الشيطان»: ومتامه(  79 ح  46/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )
 .«من النار، وإمنا ُتْطَفأ النار باملاء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ

 :خترجيه
، وابن أيب عاصم يف (4944ح 47 /4)قال عند الغضب أخرجه أبو داود يف األدب، باب ما ي

يف  «هتذيب الكمال»واملزي يف ، (  4 ح 6  / )و( 59  ح 454/ ) «اآلحاد واملثاين»
 .بكر بن خلف: عن احلسن بن علي احللواين، وقرن معه أبو داود( 6 /6 )عروة بن حممد ترمجة 

 «معجم الصحابة» ابن قانع يف: ومن طريقه-( 9746 ح 7/666 )وأخرجه أمحد 
، والطرباين يف (6 / )يف ترمجة عبداهلل بن حبري الصنعاين  «اجملروحني»ابن حبان يف ، و(69 / )

يف االستئذان، باب الوضوء عند  «شرح السنة»والبغوي يف ، ( 44ح 59 /9 ) «الكبري»
ب هتذي»واملزي يف ، (   /64) «تاريخ دمشق»، وابن عساكر يف ( 64 ح  5 /  )الغضب 
 .-(4 /6 ) «الكمال

من  -املوضع السابق-، وابن عساكر ( 7 4ح 6  /5) «شعب اإلميان»وأخرجه البيهقي يف 
 .طريق إسحاق بن إبراهيم
 .من طريق أمحد بن منصور السيار( 47 /46)وابن عساكر أيضًا 

بن عن إبراهيم ( احللواين وبكر واإلمام أمحد وإسحاق بن إبراهيم وأمحد بن منصور)مخستهم 
دخلنا على عروة بن حممد السعدي، فكلمه رجل فأغضبه، فقام : خالد، حدثنا أبو وائل القاص، قال
وذكر : قال رسول اهلل : حدثين أيب، عن جدي عطية، قال: فتوضأ، مث رجع وقد توضأ، فقال

 .احلديث
 :دراسة إسناد اإلمام أمحد

كان مؤذن مسجد صنعاء . املؤذن بن عبيد القرشي، أبو حممد الصنعاين إبراهيم بن خالد - 
 .ومات على رأس املئتني. سبعني سنة

= 
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 .روى عن أيب وائل القاص، وأمية بن شبل، وسفيان الثوري وغريهم

 .وعنه اإلمام أمحد، واحلسن بن علي احللواين، وبكر بن خلف وغريهم
 .معني والبزار والدارقطين وثقه اإلمام أمحد وابن
 .«الثقات»وذكره ابن حبان يف 

 .«ثقة»: «التقريب»ويف 
، هتذيب التهذيب (54 )، هتذيب الكمال (4/67)، ثقات ابن حبان (79/ )اجلرح والتعديل 

 (. 9 )، التقريب ( 6 / )
 .اليماين الصنعاين بن رْيسان املرادي عبداهلل بن َبِحري: أبو وائل القاص -2

 .روى عن عبدالرمحن بن يزيد الصنعاين، وعروة بن حممد السعدي، وهانئ موىل عثمان
ام وعنه إبراهيم بن خالد، ورباح بن زيد، وعبدالرزاق بن مهام، وحممد بن احلسن بن َأَتش، وهش

 .ابن يوسف الصنعانيون
 .«ثقة»: قال ابن معني

 .«كان يتقن ما يسمع»: -وهو أحد تالمذته-وقال هشام بن يوسف 
 .لكن مل يذكر أنه أبو وائل القاص. «الثقات»وذكره ابن حبان يف 

 «التهذيب»، وتبعه ابن حجر يف «هتذيب الكمال»هكذا ترَجَمه املزي يف : أقول
، لكن ابن حبان يف عبداهلل بن حبري بن ريسان أيب وائل وبني ، مل يفرقا بني«التقريب»و
عبداهلل بن حبري الصنعاين، وليس هو أبو وائل القاص امسه »: حيث قالنهما فرق بي «اجملروحني»

عبداهلل بن حبري بن ريسان، ذاك ثقة، وهذا يروي عن عروة بن حممد بن عطية وعبدالرمحن بن يزيد 
وليس هذا من ابن حبان اضطراب فيه . «أهنا معمولة، ال جيوز االحتجاج بهالصنعاين العجائب اليت ك

 .بل هو تفريق بني الرجلني -كما قال ابن حجر-
وابن والذهيب يف غري واحد من كتبه، ، «تلخيص املتشابه»اخلطيب يف : وممن فرق بينهما أيضًا

 .«توضيح املشتبه»ناصر الدين يف 
؛ فإن حبري ريسانحبري بن وليس هو ابن »: «امليزان»وحنوه يف  «املغين»ومما قاله الذهيب كما يف 

بن ريسان غزا املغرب زمن معاوية، وسكن مصر، وروى عن عبادة بن الصامت، وعمر دهرًا حىت 
فإنه قال  «ذهيبالت»وهذا هو الذي جرى عليه يف أكثر كتبه سوى . «لقيه ابن هليعة وبكر بن مضر

لكن الرأي . «مها واحدمل يفرق بينهما أحد قبل ابن حبان، و»: -البن حجر «التهذيب»كما يف -
= 
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وهو مما ألفه عقب - «الكاشف»، ولذا قال يف -فيما يظهر-السابق هو الذي استقر عليه 

ديوان »ويف  .«له مناكري»: «املغين يف الضعفاء»وقال يف . «وثق وليس بذاك»: -«التذهيب»
 .«منكر احلديث مبرة»: «الضعفاء

 .من عرف بكنيته وال يوقف على امسهيف فصل  «الكىن»و أمحد احلاكم يف كتابه وذكره أب
الذي يظهر هو التفريق بني الرجلني، وعليه فيكون أبو وائل القاص ضعيفًا على : خالصة حاله
 .واهلل أعلم. أحسن األحوال

عديل ، اجلرح والت(666 )، الكىن ملسلم (97/ )، الكىن للبخاري (6/47)التاريخ الكبري 
، تصحيفات (   /4)، (  /9)، الثقات له (4 / )، اجملروحني البن حبان ( 7/46)، (6 /6)

، اإلكمال ( 7 / )، تلخيص املتشابه (56 / )، املؤتلف واملختلف للدارقطين ( 54/ )احملدثني 
، ميزان االعتدال (49/ )، املشتبه للذهيب (94  )، هتذيب الكمال (66 / )البن ماكوال 

، توضيح (546 )، الكاشف (4   )، ديوان الضعفاء (    )، املغين يف الضعفاء (9  4)
، تبصري املنتبه (4 6، 69 /9)، لسان امليزان (4  /6)، هتذيب التهذيب ( 6 / )املشتبه 

 (.    )، التقريب (56/ )
 .«التقريب»مات بعد العشرين ومئة كما يف . اجُلَشمي بن عطية السعدي عروة بن حممد -2

 .روى عن أبيه
 .وعنه أبو وائل القاص، وأمية بن شبل، ومساك بن الفضل وغريهم

 .استعمله سليمان بن عبدامللك، وعمر بن عبدالعزيز، ويزيد بن عبدامللك على اليمن
 .«كان من صاحل عمال عمر بن عبدالعزيز على اليمن»: وقال ابن هليعة

خيطئ، وكان من خيار الناس، ويل اليمن عشرين سنة، »: وقال «الثقات»ابن حبان يف  وذكره
 .«مث خرج حني خرج منها ومعه سيف ومصحف فقط

 .«مقبول»: «التقريب»ويف 
فقد روى عنه مجاعة، ووثقه ابن حبان، ويقوي حاله قول ابن كثري يف . صدوق: خالصة حاله

رح كثري من األئمة بأن كل من استعمله عمر بن وقد ص»(: 6 9/  ) «البداية والنهاية»
 .واهلل أعلم. «عبدالعزيز ثقة

، هتذيب (49 /46)، تاريخ دمشق (49 /9)، ثقات ابن حبان (79 /5)اجلرح والتعديل 
 (.4659)، التقريب (54 /9)، هتذيب التهذيب (946 )، الكاشف (  7 )الكمال 

= 
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 .، وقد َذَكر السبَب فيه( )أراد أن ذلك يسكن غضبه

                                 
من الثالثة، . الَبْلقاوي نسبة إىل البلقاء مدينة بالشام حممد بن عطية بن عروة السعدي :أبوه -3

 .مات على رأس املئة
 .روى عن أبيه

 .وعنه ابنه عروة بن حممد
هتذيب »و «هتذيب الكمال»و «تاريخ دمشق»ذكره بعضهم يف الصحابة، والصحيح كما يف 

وهم من زعم أن له »: «التقريب»ا قال ابن حجر يف ولذ. أن الصحبة ألبيه وغريها «التهذيب
 .«صحبة

 .وذكره ابن مسيع يف طبقات احلمصيني يف الطبقة الثالثة من التابعني
رمبا »: «مشاهري علماء األمصار»وقال يف . «الثقات»وذكره ابن حبان يف ثقات التابعني من 

 .«خالف على قلة روايته
 .«صدوق»: «التقريب»ويف 

 .إذ ليس له إال راٍو واحد، وهو ابنه عروة. جمهول :خالصة حاله
، مشاهري علماء (67 /6)، ثقات ابن حبان (4/44)، اجلرح والتعديل (79 / )التاريخ الكبري 

، ميزان (6455)، هتذيب الكمال (4965)، أسد الغابة (6  /64)، تاريخ دمشق (794)األمصار 
، هتذيب (9  4)، اإلصابة (  64)لضعفاء ، املغين يف ا(6666)، الكاشف ( 976)االعتدال 
 (.6 5)، لب اللباب (46 5)، التقريب (69 /7)التهذيب 

 :احلكم على احلديث
 . ضعيف؛ من أجل أيب وائل القاص، وجهالة حممد بن عطية

وفيه الغسل مكان الوضوء، لكنه ضعيف  -اآليت خترجيه-ويشهد له حديث معاوية بن أيب سفيان 
 .واهلل أعلم. ه شيئًاجدًا، فال يغين عن

فإن الوضوء مركب معجون من املاء احلسي، واملطهر »(: 5 4/4) «مرقاة املفاتيح»قال القاري يف (   )
شرح »: وينظر. «املعنوي املؤثر يف الظاهر والباطن، وهذا من طب األنبياء الذي غفل عنه احلكماء

 (.44  /6 )للطيـيب  «املشكاة
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، فيحمل أمر االغتسال على (الوضوء)مكان  ( )(االغتسال: )وقد روي يف غري هذا احلديث
 .حيمل على أنه أمت األمرين ( )و، أ( )احلال اليت يكون الغضب فيها أقوى وأغلب

                                 
 . حديث معاوية بن أيب سفيان رضي اهلل عنهماورد األمر باالغتسال يف(   )

من ( 57 /67) «تاريخ دمشق»، وابن عساكر يف (6  / ) «احللية»أخرجه أبو نعيم يف 
نا عبداجمليد بن عبدالعزيز بن أيب روَّاد، عن ياسني، عن عبداهلل بن عروة، عن طريق الزبري بن بكار، 

أنه خطب الناس وقد َحَبَس العطاءََ شهرين أو ثالثة، : أيب مسلم اخلوالين، عن معاوية بن أيب سفيان
يا معاوية، إن هذا املال ليس مبالك وال مال أبيك وال مال أمك، فأشار معاوية إىل : فقال له أبو مسلم

أيها الناس، إن أبا مسلم ذكر أن هذا املال ليس مبايل : الناس أن امكثوا، ونزل فاغتسل، مث رجع، فقال
الغضب من »: يقول ال أمي، وصدق أبو مسلم، إين مسعت رسول اهلل وال مال أيب وال م

اغدوا على عطاياكم  «، والشيطان من النار، واملاء يطفىء النار، فإذا غضب أحدكم فليغتسلالشيطان
 .على بركة اهلل عز وجل

يتكلمون »: ، قال البخاريياسني، وهو ابن معاذ الزيات: يف جدًا؛ فيهوهذا إسناد ضع: أقول
وعن . «متروك احلديث»: وقال النسائي وأبو داود وابن اجلنيد واألزدي. «فيه، منكر احلديث

: وقال ابن معني. «ضعيف جدًا»: وقال اخلليلي. «ليس بثقة، وال يكتب حديثه»: النسائي
 . «ال جيوز االحتجاج به»: وقال ابن حبان. «ضعيف ليس حديثه بشيء»

، اجملروحني (   /7)، اجلرح والتعديل (664 )، الكىن ملسلم (7 4/4)التاريخ الكبري : ينظر
 (.44 7)، لسان امليزان ( 746)، ميزان االعتدال (674 )، الكامل البن عدي ( 4 / )

 (.446 /4) «فيض القدير»يف وكذلك قال ابن رسالن، كما (   )
 .«أم»: النسخ األخرى يف(   )
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: يقول مسعت رسول اهلل : رضي اهلل عنها ( )ومنه حديث أمساء بنت ُعَمْيس -94
 .( )«بئس العبد عبد ختيَّل واْختال»

                                 
أمساء بنت ُعَمْيس اخلثعمية، أسلمت قبل دخول دار األرقم، وبايعت، مث هاجرت مع زوجها جعفر بن (   )

أيب طالب إىل احلبشة، مث إىل املدينة، وملا قتل جعفر تزوجها أبو بكر، مث تزوجها علي، وولدت هلم، 
: ينظر. وهي أخت ميمونة بنت احلارث أم املؤمنني ألمها رضي اهلل عن اجلميعوماتت بعد علي، 

 (.6467 )، اإلصابة ( 4 / )، سري أعالم النبالء (  59)، أسد الغابة (6   )االستيعاب 
بئس العبُد عبٌد ختيَّل واْختال ونسي الكبري »: ومتامه(  79 ح  46/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

العبُد عبٌد جتبَّر واعتدى ونسي اجلبار األعلى، بئس العبُد عبٌد سها وهلا ونسي املقابر املتعال، بئس 
والبلى، بئس العبُد عبٌد عتا وطغى ونسي املبتدأ واملنتهى، بئس العبُد عبٌد خْيِتل الدنيا بالدين، بئس 

بدٌ هوىً يضله، بئس العبُد العبُد عبٌد خْيِتل الدين بالشبهات، بئس العبدُ عبدٌ طمع يقوده، بئس العبدُ ع
 .«غريب ضعيف»: وقال. «عبٌد َرَغب ُيِذلُّه

 :خترجيه
، وابن (466 ح 64 /9)بدون ترمجة ( 4 )أخرجه الترمذي يف أبواب صفة القيامة، باب رقم 

وقرن معه ابن أيب . عن حممد بن حيىي األزدي البصري( 64 ) «التواضع واخلمول»أيب الدنيا يف 
 .احلسني حممد بن: الدنيا

ة مجيف تر «هتذيب الكمال»ومن طريقه املزي يف -(  46ح 65 /4 ) «الكبري»والطرباين يف 
 .عن حممد بن عبداهلل احلضرمي، ثنا احلسن بن علي احللواين -( 6/7 )ابن عطية اخلثعمي زيد 

 .من طريق علي بن سعيد النسوي( 5  /4)يف الرقاق  «املستدرك»واحلاكم يف 
 «ايةفالك»، واخلطيب البغدادي يف ( 4 4ح 49 /5) «انميعب اإلش»والبيهقي يف 

 .من طريق أيب قالبة( 6  ص)
مخستهم عن عبدالصمد بن عبدالوارث، عن هاشم بن سعيد الكويف، عن زيد اخلثعمي، عن أمساء 

هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه، وليس »: بنت عميس، به، واللفظ للترمذي وقال
 .«لقويإسناده با

هذا حديث ليس يف إسناده أحد منسوب إىل نوع من اجلرح، وإذا كان هكذا »: وقال احلاكم
 .«إسناده مظلم»: وتعقبه الذهيب فقال. «فإنه صحيح ومل خيرجاه

= 
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من طريق شاذ بن فياض أيب عبيدة، عن هاشم بن سعيد، به،  -املوضع السابق-وأخرجه املزي 

 (.زيد اخلثعمي)مكان ( سلميعن زيد بن عطية ال: )إال أنه قال

 : دراسة إسناد الترمذي
. ، أبو عبداهلل بن أيب حامت البصري، نزيل بغدادبن عبدالكرمي بن نافع األزدي حممد بن حيىي - 

 .املتوىف سنة اثنتني ومخسني ومئتني
 . يصي، وروح بن عبادة وغريهمروى عن عبدالصمد بن عبدالوارث، وحجاج املص

 .وعنه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه وغريهم
 .«ثقة»: قال الدارقطين ومسلمة بن القاسم

 .«الثقات»وذكره ابن حبان يف 
 .«ثقة»: «التقريب»ويف 

 ، هتذيب التهذيب(6547)، هتذيب الكمال (4 4/ )، تاريخ بغداد (   /7)ثقات ابن حبان 
 (.47 5)، التقريب (7/465)

املتوىف . موالهم، التَّنُّوري، أبو سهل البصري بن سعيد العنربي عبدالصمد بن عبدالوارث -2
 .سنة ست أو سبع ومئتني

 .روى عن هاشم بن سعيد الكويف، ومحاد بن سلمة، وشعبة بن احلجاج وغريهم
 .ي، واحلسن بن علي احللواين، وعلي بن املديين وغريهموعنه حممد بن حيىي األزد

 .وثقه ابن سعد وابن معني والعجلي وابن منري
 .«ثقة مأمون»: وقال احلاكم

 .«مل يكن به بأس»: وقال اإلمام أمحد
 .«ثبت يف شعبة»: وقال علي بن املديين

 .«ثقة خيطئ»: وقال ابن قانع
 .«الثقات»ه ابن حبان يف وذكر. «صدوق صاحل احلديث»: وقال أبو حامت

 .«صدوق ثبت يف شعبة» :«التقريب»ويف 
على توثيقه وخرج له الشيخان، وأيضاً فإن أبا حامت معروف ن أكثر األئمة إف. ثقة: خالصة حاله

 .واهلل أعلم. «حجة»: «الكاشف»، ولذا قال الذهيب يف شددبالت
= 
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م اإلمام أمحد، رواية املروذي ، من كال(46 / )معرفة الرجال البن معني، رواية ابن حمرز 

، (حتقيق البستوي -74  )، سؤاالت اآلجري أليب داود (66  )، ترتيب ثقات العجلي (   )
، هتذيب التهذيب (95  )، الكاشف (5 7/6)، سري أعالم النالء (  4 )هتذيب الكمال 

 (.4646)، التقريب ( 7 /5)
 .من الثامنة. ، نزيل البصرة، أبو إسحاق الكويفهاشم بن سعيد -3

 .روى عن زيد اخلثعمي، وكنانة موىل صفية، وحممد بن زياد، وهشام بن عروة
 .وعنه عبدالصمد بن عبدالوارث، وشاذ بن فياض، ويزيد بن مغلس

 .«الثقات»ذكره ابن حبان يف 
 .«ال أعرفه»: ال اإلمام أمحدوق

 .«ليس بشيء»: وقال ابن معني
 .«ضعيف احلديث»: وقال أبو حامت
 .«شيخ حدث عن حممد بن زياد حبديثني منكرين»: وقال أبو زرعة
 .«مقدار ما يرويه ال يتابع عليه»: وقال ابن عدي

، وهو (حتتية وزن َسِعْيد بالباء املوحدة بعدها راء مكسورة مث مثناة)ويسمى هاشم الَبِرْيد : أقول
سألت ابن معني عن هاشم الذي روى »: قال عباس الدوري. غري هاشم بن الربيد الكويف ذاك ثقة
. هذا يقال له هاشم الربيد، وليس هو هاشم بن الربيد، وهو كويف: عنه شاذ بن فياض البصري؟ فقال
 .«شم بن الربيدهذا رجل آخر، طوباه لو كان ها: قلت ليحىي، وراددته فيه، فقال
 .«كتب عنه عبدالصمد بن عبدالوارث، ليس هو بشيء»: وذكره علي بن املديين فقال
 .قدم هاشم الربيد فحدث بعجائب، وضعفه: وقال عبدالرمحن بن مهدي

 .«التقريب»أنه ضعيف كما يف : وحاصل القول
، ثقات (64 /7)، اجلرح والتعديل ( 46/ )، (6 5، 4 5/ )تاريخ الدوري عن ابن معني 

، (99 -95 / )، املؤتلف واملختلف للدارقطين (  6 )، الكامل البن عدي (9/646)ابن حبان 
، الكاشف ( 7 7)، ميزان االعتدال (4 56)، هتذيب الكمال ( 6 / )اإلكمال البن ماكوال 

 (.64 9)، التقريب (9 /  )، هتذيب التهذيب (6  /7)، توضيح املشتبه (7 67)
 .من الثالثة. السَُّلمي: ، ويقالاخَلْثَعمي زيد بن عطية -4

. زيد اخلثعمي: ُسمِّي -كما ذكر الذهيب-يف األسانيد اليت وقفت عليها حلديثه هذا الفرد : أقول
= 
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 . زيد بن عطية السلمي: ويف رواية شاذ بن فياض .زيد بن عبداهلل اخلثعمي: «احلاكم مستدرك»ويف 
زيد بن عطية ال يعرف إال يف هذا »: يف ترمجة هاشم بن سعيد «زانيامل»ال الذهيب يف ق

 .يعين حديث أمساء بنت عميس .«احلديث
 .«ال يصح»: «الكاشف»وقال يف 

 .وهو كذلك. «جمهول»: وقال ابن حجر
، هتذيب التهذيب (  4)، ذيل ميزان االعتدال (949 )، الكاشف (4   )هتذيب الكمال 

 (.49  )، التقريب ( 5 / )

 :احلكم على احلديث
 :ضعيف هبذا السند؛ من أجل

 .هاشم بن سعيد، ضعيف -
 . وزيد اخلثعمي، جمهول -

. «غريب ضعيف»: وقول البغوي. «غريب وليس إسناده بالقوي»: وتقدم قول الترمذي
حلديث من اعترب هذا ا: يف ترمجة هاشم بن سعيد «امليزان»ويف . «إسناده مظلم»: وقول الذهيب

هذا غريب جدًا، وزيد بن عطية ال يعرف إال يف هذا »: مناكري هاشم مث ساق احلديث وقال
 .«احلديث

 .ويشهد له حديث نعيم بن َهمَّار، بنحوه، لكنه ال يغين شيئًا لضعفه الشديد: أقول
يف ترمجة طلحة بن  «الكامل»، وابن عدي يف (7ح 6 / ) «نةالس»أخرجه ابن أيب عاصم يف 

يف ترمجة  «تذكرة احلفاظ»، والذهيب يف ( 4 4) «شعب اإلميان»، والبيهقي يف (6  /4)د زي
من طرق عن حيىي بن زياد الرقي فهري، عن طلحة بن زيد، عن (  97/ )عبداهلل بن حممد بن مسلم 

 .ثور بن يزيد، عن زيد بن شريح، عن نعيم، به
، ومن هذا الطريق مل عن النيب وهذا احلديث يعرف بأمساء بنت عميس »: وقال ابن عدي

 .«يروه إال طلحة بن زيد
( 6 99 ح 6/464 )يف الزهد، باب منه يف املواعظ  «جممع الزوائد»وأورده اهليثمي يف 

 .«رواه الطرباين وفيه طلحة بن زيد الرقي وهو ضعيف»: وقال
= 
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 .( )له أنه خري من غريه أي ختيل: َتَخيَّل
 .( )أي تكرب: واْختال

، بالصائد خيتل الصيد ( )َمْخَرقتهأي يراودها ويطلبها، شبهه يف  «الدنيا بالدين خْيِتل»
 .(4)واألصل فيه اخلداع

 .(6)مل اآلخرةأنه يطلب الدنيا بع: واملعىن

                                 
قال  الرَّّقيبل احلديث ضعيف جدًا إن مل نقل إنه موضوع؛ فإن طلحة بن زيد القرشي : أقول
كان : متروك، قال أمحد وعلي وأبو داود»: «التقريب»ويف . «كان يضع احلديث»: بعضهم
 .«يضع

، ميزان (754 )، هتذيب الكمال (766)، الكامل البن عدي ( 4 / )اجملروحني : ينظر
 (.6 6 )، التقريب (6 /6)، هتذيب التهذيب (4666)االعتدال 
هذا حديث منكر، وطلحة ضعيف احلديث، »: سأل ابن أيب حامت أباه عن هذا احلديث؟ فقالو

 .(6  / )علل احلديث  .«ويزيد مل يدرك نعيم بن مهار
شرح املصابيح : وينظر. هو تفعل وافتعل منه(: 47/ )مادة خيل  «النهاية»قال ابن األثري يف (   )

 (.6 5 /6)، فيض القدير (4 4/4)يح ، مرقاة املفات(ب/   ل)للبيضاوي 
 (.66  / )، ترتيب اللسان ( 57 /4)الصحاح مادة خيل : ينظر(   )
 .أو حنوها، واملثبت هو الذي ظهر يل من سائر النسخ «احملترقة»(: أ)يف (   )

. كأنه مأخوذ من َخَرق الكذَب وَتَخرَّقه وَخرَّقه مبعىن اختلقه(. يف كذبه وخداعه)أي : واملعىن
 [.66 :األنعام]         : ومنه قوله تعاىل

 . «التخلُّق من الكذبلغة يف  :قالتخرُّ»: «الصحاح»ويف 
 . أعلمواهلل  .«امُلَموَّه، وهي امَلْخَرقة: امُلَمْخَرق»: قال «ترتيب اللسان»من ( خمرق)ويف مادة 

ومادة خمرق (  4  / )، ترتيب اللسان مادة خرق (459 / )الصحاح مادة خرق : ينظر
 (.69 -66 / )، القاموس مادة خرق ( 6 9/4)

. إذا ختفى له: وختل الذئُب الصيَد. خدعه عن غفلة: َخَتله خْيِتله وخْيُتله خْتاًل وَخَتالنًا وخاَتَله: يقال(  4)
 ( 66/ )، القاموس (66  / )تل ترتيب اللسان مادة خ: ينظر

 (.  5 /6)، فيض القدير (ب/   ل)، شرح املصابيح للبيضاوي (6 / )النهاية مادة ختل : ينظر(  6)
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، حىت كأنه ( )أساس دينه أي جعل إتيان الشبهات «ل الدين بالشبهاتِتخْي»: وفيه
بالباء املنقوطة بواحدة، من  «الدين بالشبهات َيْخِبل»: وحيتمل أنه قد كان. ( )هبا ( )يصطاده
 .فحِّ، أي يفسد دينه بالشبهات، فُص(4)وهو الفساد :اخلبال

 .(5)أي تذله الرغبة يف الدنيا، الرواية عندي بفتح الغني «هلُِّذُي (6)ٌبَغَر»: وفيه
: ، وهو الشََّره، يقال(4)بضم الراء وسكون الغني( ُرْغب: )من يقول (9)ومن الناس

أي واسع، فكىن به : جوف َرِغْيب: ، يقال(السََّعة)، ولعل األصل فيه (6 )«شؤم (7)الرُّْغب»
 .عن احلرص والشره

                                 
 .«أساسًا يف دينه»(: أ)يف (   )
 .«يصطاد»(: س)يف (   )
ف اليت هي حمل تعارض األدلة واختال: بالشبهات»(:   5 /6) «فيض القدير»قال املناوي يف (   )

 .«العلماء أو املكروه، واملراد أنه يتشبث بالشبهات ويأول احملرمات
 (. 5 / )، املصباح املنري ( 9ص)، خمتار الصحاح (675 / )ترتيب اللسان مادة خبل : ينظر(  4)
 «املصابيح»وهو املوافق لنص احلديث يف ( ب)و( س)، واملثبت من «رغبة»(: أ)يف األصل و(  6)

 .ومصادر التخريج
: ينظر. هنا مصدر َرِغَب َيْرَغُب كطرب وَرْغَبة أيضًا، إذا حرص على الشيء وطمع فيه( الرََّغب(  )5)

 (.66 ص)، خمتار الصحاح (597 / )ترتيب اللسان مادة رغب 
-، وابن امللك (ب/   ل) «شرح املصابيح»البيضاوي يف : ممن اختار هذا الوجه أو اقتصر عليه(  9)

: -سوى ما تقدم-وينظر : وزاد بعضهم أوجهًا أخرى. -(4/446) «يحمرقاة املفات»كما يف 
 (.  5 /6)، فيض القدير (44 /9)، حتفة األحوذي (57 / )مشارق األنوار 

العني باب الغني والراء والباء معهما : ينظر. مصدر َرُغبَ بضم الغني ُرْغباً وُرُغباً فهو رغيب( الرُّْغب(  )4)
 (.597 / )، ترتيب اللسان (9  / ) ، الصحاح مادة رغب(  4/4)

 (.س)إىل هنا مكرريف  «بضم الراء»: من قوله(  7)
 :وقد وجدته من عدة طرق ُروي هذا حديثًا عن النيب (  6 )

 .من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه - 
= 
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حدثنا مصعب بن إبراهيم بن محزة : قال( 75  ح   4ص) «الدعاء»أخرجه الطرباين يف 

وحدثنا العباس بن الفضل األسفاطي، حدثنا أبو ثابت حممد بن عبيداهلل ( ح. )، حدثنا أيبالزبريي
حدثنا عبدالعزيز بن حممد الدراوردي، عن إمساعيل بن رافع، عن حممد بن حيىي بن حبان، : املدين، قاال

، فإن الرُّْغب استعيذوا باهلل من الرُّْغب»: قال عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه أن رسول اهلل 
 .«شؤم

وقال النسائي . ، ضعفه اإلمام أمحد وابن معني وغريمهاإمساعيل بن رافع: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه
ضعيف »: وقال ابن حجر. ومال إىل قوهلم الذهيب. «متروك»: والدارقطين وابن خراش وابن اجلنيد

، ديوان ( 49)، ميزان االعتدال ( 44)، هتذيب الكمال (54 / )اجلرح والتعديل : ينظر. «احلفظ
 (. 44)، التقريب (64 / )، هتذيب التهذيب ( 9 )، الكاشف (74 )الضعفاء 
 .من حديث عائشة رضي اهلل عنها - 

يد القاسم بن عند شرحه لقول أيب عب (467/ ) «فصل املقال»ذكره أبو عبيد البكري يف 
: هذا من حديث النيب : قال البكري. «الرغب شؤم: ومن أمثاهلم يف ذم الشره قوهلم»: سالم

، فألقى بني اشترى غالمًا نوبيًا روى أبو الرَِّجال، عن عمرة، عن عائشة رضي اهلل عنها أن النيب 
 .ها.ورده «الرغب شؤم»: ديه مترًا، فأكثر األكل، فقالي

يف ترمجة  «الكامل»أخرجه ابن عدي يف . «كثرة األكل شؤم»: وقفت عليه بلفظ: أقول
، وابن -( 655ح   /6) «شعب اإلميان»ومن طريقه البيهقي يف -( 44 / )اسة هربن اإبراهيم 

من طريق أيب إسحاق الشيباين، عن يعقوب بن (  4 ص) «وهامهتذيب مستمر األ»ماكوال يف 
 . حممد بن َطْحالء، عن أيب الرجال، به

 . «وأبو إسحاق الشيباين هذا هو إبراهيم بن هراسة»: قال ابن عدي
. «كان يضع احلديث»: وقال أبو داود. إبراهيم هذا رماه أبو عبيد وابن معني بالكذبو: أقول

، (   / )التاريخ الكبري : ينظر. «متروك احلديث»: وقال البخاري وأبو حامت والنسائي وغريهم
، ( 9)، ضعفاء العقيلي (حتقيق البستوي-5  )، سؤاالت اآلجري أليب داود (  )الكىن ملسلم 
 (.95 )، لسان امليزان ( 4 )، ميزان االعتدال ( 4 / )عديل اجلرح والت
يف ترمجة عبيد بن سلمان موىل مسلم بن هالل  «التاريخ الكبري»ذكره البخاري يف  - 

حدثين عبيد بن سلمان، حضرت : وقال يعقوب بن حممد بن َطْحالء: فقال (5/9)و( 6/447)
 . ها.«الرغب شؤم»: قال  بلغين أن النيب: يعقوب بن عبداهلل بن األشج، قال

= 
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 ( )، وقد ذكره( )بإسناد له عن هاشم بن سعيد الكويف ( )واحلديث فيه كالم؛ رواه الترمذي
، وقد ذكر الترمذي (5)«عامة ما يرويه ال يتابع عليه»: (6)وقال «كتابه»يف  (4)ابن أيب عدي
 .(9)أن إسناده ليس بالقوي: بعد احلديث

                                 
 .ظاهر اإلنقطاع؛ فهو معلق يف أوله معضل يف آخرهوهذا إسناد 
 . واهلل أعلم. -حسب علمي- أن هذا القول ال تثبت نسبته للنيب  :واحلاصل

وقد ذكره بعضهم يف األمثال غري منسوب لقائل معني، كما تقدم عن أيب عبيد القاسم بن سالم، 
، املستقصى ( 6 / )، جممع األمثال (445،  49/ )ألمثال للعسكري مجهرة ا: وينظر كذلك

( /   .) 
 .تقدم العزو إليه عند ختريج احلديثو «سننه»يف (   )
 .تقدم التعريف به ودراسة حاله عند دراسة اإلسناد(   )
 .«ذكر»(: س)يف (   )
اهلل بن حممد اجلرجاين، أبو عبداهلل بن عدي بن عبد: وامسه( ابن أيب عدي)وليس ( ابن عدي)هو (  4)

الذي أشار إليه املؤلف، وهو  «الكامل يف ضعفاء الرجال»احلافظ املشهور، صاحب كتاب . أمحد
: وقال. «كان حافظًا متقنًا مل يكن يف زمانه مثله»: من أجلِّ ما ُألِّف يف بابه، قال محزة السهمي

بلى، : س عندك كتاب ابن عدي؟ فقلتألي: سألت الدارقطين أن يصنف كتابًا يف الضعفاء، فقال»
 . سنة مخس وستني وثالث مئة -رمحه اهلل-تويف . ها.«فيه كفاية ال يزاد عليه: قال

، (64 /5 )، سري أعالم النبالء (746/ )، تذكرة احلفاظ (6  ص)تاريخ جرجان : ينظر
 (.6  / )طبقات الشافعية 

 .«قال»(: س)يف (  6)
 .«مقدار ما يرويه ال يتابع عليه»: تقدمت، ولفظه «الكامل»موضع ترمجته يف (  5)
 .زيد اخلثعمي: تقدم أن احلديث ضعيف، بسبب ضعف هاشم هذا، وجهالة شيخه(  9)
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 ومن باب الظلم

 :من الصحاح

ال تدخلوا بيوت »: ملَّا مرَّ باحِلْجر، قال حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما أن النيب  -97
 .( )احلديث «...الذين ظلموا أنفسهم

 .( )ىل تبوكوذلك يف مسريه إ. ( )منازل مثود: احِلْجر

                                 
إال أن تكونوا باكني، أن يصيبكم مثلُ ما ... »: ومتامه( 799 ح 466/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

 .«لواديأصاهبم، مث قنَّع رأسه وأسرع السري، حىت اجتاز ا

 :خترجيه
 .متفق عليه

، ويف (  4ح  7ص)أخرجه البخاري يف الصالة، باب الصالة يف مواضع اخلسف والعذاب 
[  5:، هود 9:األعراف]      : أحاديث األنبياء، باب قول اهلل تعاىل

، 7 44ح   7ص)احلجر  ، ويف املغازي، باب نزول النيب ( 4  ، 46  ح  54ص)
         :سري يف تفسري سورة احلجر، باب قوله، ويف التف(6 44

 (. 496ح 744ص)
 46  /4... )ومسلم يف الزهد والرقائق، باب ال تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم

 (.746 ح
منازل مثود قوم نيب اهلل صاحل عليه السالم، وكانوا عربًا من (: بكسر املهملة وسكون اجليم)احِلْجر (   )

ألنه لساهنم الذي جبلوا عليه، وتقع منازهلم بني الشام واحلجاز، وتبعد عن املدينة مبسافة العاربة؛ 
 . كياًل مشااًل( 6 )كياًل باجتاه طريق تبوك، وعن العال قرابة ( 46 )

، (   / )، معجم البلدان (5 4/ )، معجم ما استعجم (5  / )تاريخ الطربي : ينظر
، معجم (5 5/4)، فتح الباري (64 / )البداية والنهاية ، (5  / )هتذيب األمساء واللغات 

 (.56 ص)األمكنة الوارد ذكرها يف صحيح البخاري 
سرية ابن : ينظر. بنفسه لغزو الروم، وكان ذلك يف سنة تسع من اهلجرة، وهي آخر غزوة غزاها (   )

 (.4  ص)، الدرر (76 /6)هشام 
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خشي على أصحابه أن جيتازوا على تلك الديار، ساهني غري متعظني مبا أصاب أهل تلك 
 .( )تلك املواطن ( )الديار، وقد أمرهم اهلل باالنتباه واالعتبار يف مثل

 :حيتمل وجهني «رأسه ( )َقنَّع»: وفيه
 .-(6)وهو األظهر- (4)الطَّْيَلسان أنه أخذ ِقناعًا على رأسه ِشْبه: أحدمها

                                 
 .النسخ، وإثباهتا أوىلليست يف األصل وأثبتها من بقية  «مثل»(   )

              : واملؤلف يشري إىل مثل قوله تعاىل
 . وغريها من اآليات[  4: الروم]

ثه على التفكر واالعتبار، فكأنه وجه هذه اخلشية أن البكاء يبع»(:   5/ ) «الفتح»قال احلافظ يف (   )
أمرهم بالتفكر يف أحوال توجب البكاء من تقدير اهلل تعاىل على أولئك بالكفر مع متكينه هلم يف 
األرض وإمهاهلم مدة طويلة، مث إيقاع نقمته هبم وشدة عذابه، وهو سبحانه مقلب القلوب فال يأمن 

يف مقابلة أولئك نعمةَ اهلل بالكفر وإمهاهلم إعمال  والتفكر أيضًا. املؤمن أن تكون عاقبته إىل مثل ذلك
عقوهلم فيما يوجب اإلميان به والطاعة له، فمن مرَّ عليهم ومل يتفكر فيما يوجب البكاء اعتبارًا 
بأحواهلم، فقد شاهبهم يف اإلمهال، ودل على قساوة قلبه وعدم خشوعه، فال يأمن أن جيرَّه ذلك إىل 

كيف يصيب عذاب : وهبذا يندفع اعتراض من قال: قال. به ما أصاهبمالعمل مبثل أعماهلم فيصي
 . ها.«الظاملني من ليس بظامل؟ ألنه هبذا التقرير ال يأمن أن يصري ظاملًا فيعذب بظلمه

، (4/74)، الكواكب الدراري (64 /9)، املفهم (74 / )أعالم احلديث للخطايب : وينظر
 (.4/444)، مرقاة املفاتيح (4 4/ )إرشاد الساري 

ومصادر  «املصابيح»النسخ، وهو املوافق لنص احلديث يف بقية واملثبت من  «مقنع»: يف األصل(   )
 .التخريج

املغرب مادة : ينظر. َطياِلسة: نوع من األكسية أسود اللون، مدور، وهو من لباس العجم، ومجعه(  4)
 (.65 / )، القاموس (96 / )، املصباح املنري (  / )طلس 

 .«مث تقنَّع بردائه وهو على الرحل»(: 46  )يؤيده رواية البخاري يف أحاديث األنبياء  ( 6)
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أطرق، فلم يلتفت مييناً وال مشااًل، كيال يقع : ؛ أي( )أن يكون مبالغة من اإلقناع: ( )واآلخر
 .ها، فصارت ُمْعِلمة مبقت اهلل وغضبهوهم في ( )بصره عليها؛ وقد حلَّت بأهلها امَلُثالت

، فأمرهم أن (4)، وكانوا قد َخَمروا به عجينهمأنه هناهم أن يشربوا ماءها: ويف احلديث
 .(6)ُيعلفوها دواهبم، ومل يرخص هلم يف األكل منها

                                 
 (.س)ساقطة من  «واآلخر»(   )
رفعه وشخص ببصره : رفع الرأس والنظر يف ذل وخشوع، وأقنع فالن رأسه وعنقه: اإلقناع يف اللغة(   )

: ينظر[.  4: إبراهيم]     : ومنه قوله تعاىل. حنو الشيء ال يصرفه عنه
 (. 964 /5)، ترتيب اللسان (94  / )الصحاح مادة قنع 

وهذا املعىن ال يتفق مع مراد املؤلف، لكن ذكر بعض املفسرين وجهًا يف اآلية السابقة؛ : أقول
والقول األول »: قال املربد. وخضوعًاإذا طأطأ ذلة : أقنع: وهو أن إقناع الرأس يعين نكسه، يقال

 (.6  / )، فتح القدير ( 9 /4)زاد املسري : ينظر. «أعرف يف اللغة
 (.5 4 /6)الصحاح مادة مثل . مجع َمُثَلة بفتح امليم وضم الثاء، وهي العقوبة(   )
 .«عجينتهم»(: أ)يف (  4)
 .متفق عليه من حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما(  6)

      : اري يف أحاديث األنبياء، باب قول اهلل تعاىلأخرجه البخ
 (.  74 ) -املوضع السابق-، ومسلم (97  ، 94  ح   54ص[ ) 5: ، هود 9: األعراف]
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ى ت حسناته قبل أن ُيقَضَيِنفإن َف»: يف حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه ومنه قوله  -46
 .( )«مث طرح يف النار، ذ من خطاياهم فطرح عليهُأِخ ما عليه

، وبني هذا ( )      : كيف التوفيق بني قوله تعاىل: فإن قيل
 احلديث؟
إذا مل يكن له حسنة ُيقَتص هبا ما عليه من املظامل؛ : تأويل هذا احلديث عندنا أن نقول: قلنا

خطاياه لكونه مظلومًا، فيصري كأنه ُأِخذ  صاحبه فُطِرح يف النار، وُغِفر لصاحبه ( )ُأِخذ مبْظَلَمة
 .(4)من املظلوم ما عليه من الِوْزر وُطِرح على الظامل

                                 
 «أتدرون ما املفلس؟»: قال أن النيب : ولفظه بتمامه( 797 ح 466/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

بصالة  إن املفلس من أميت من يأيت يوم القيامة»: ، فقالاملفلس فينا من ال درهم له وال متاع: اقالو
وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيأخذ  هذا شتموصيام وزكاة، ويأيت وقد 

 .احلديث «...فنيت حسناتههذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن 

 :خترجيه
 (. 64 ح 779 /4)أخرجه مسلم يف الرب والصلة واآلداب، باب حترمي الظلم 

 (.9)اآلية : ، والزمر(4 )اآلية : ، وفاطر(6 )اآلية : ، واإلسراء(54 )اآلية : سورة األنعام(   )
 .واملعىن أنه جوزي وعوقب بسبب ظلمه لصاحبه .«من مظلمة»(: س)يف (   )
 . (4/66) «إكمال املعلم»وقريب من كالم املؤلف ما قاله القاضي عياض يف (  4)

زعم بعض املبتدعة أن » :، قال«املعلم»لكن ال حاجة هلذا؛ بل اجلواب كما قال املازري يف 
وهذا االعتراض غلط وجهالة بينة؛        : هذا احلديث معاِرض لقوله تعاىل

زره وظلمه، فتوجهت عليه حقوق لغرمائه، فدفعت إليهم من حسناته، فلما ألنه إمنا عوقب بفعله وو
فرغت وبقيت بقية؛ قوبلت على حسب ما اقتضته حكمة اهلل تعاىل يف خلقه وعدله يف عباده، فُأِخذ 
قدرها من سيئات خصومه فوضعت عليه، فعوقب به يف النار، فحقيقة العقوبة إمنا هي بسبب ظلمه، 

 . «اية وظلم منهومل يعاقب بغري جن
املنهاج للنووي : ينظر. النووي والطيـيب وابن حجر وغريهم: ونقل قوله هذا مقرًا له

، مرقاة املفاتيح (   /6)، فتح الباري (66  /6 )، شرح املشكاة للطيـيب ( 9 /5 )
 (.44 /9)، حتفة األحوذي (49  /9)، فيض القدير ( 4/46)
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 «...إىل أهلها احلقوُق َلُتَؤدَّنَّ»: أيب هريرة رضي اهلل عنه، عن النيب  ( )ومنه قول - 4
 .( )احلديث
 .هذه هي الرواية املعتد هبا. مرفوع(: احلقوق)و. على بناء اجملهول(: لُتَؤدَّنَّ)

. بعضهم ضم الدال، ونصب احلقوق، والفعل مسند إىل اجلماعة الذين خوطبوا به ( )وزعم
 .(4)والصحيح ما قدمناه

 .(5)بقر ُجْلح: ، يقالاليت ال قرن هلا(: (6)اجَلْلَحاء)

                                 
خطأ؛ ألن هذا احلديث من قسم و وه «ومن احلسان حديث»: (ب)و (س)مكاهنا يف  «ومنه قول»(   )

، وحق هذه اجلملة أن تتأخر إىل احلديث اآليت فهو بداية أحاديث احلسان، لكنها مل تذكر الصحاح
 .، وهذا يدل على أن اخلطأ من املؤلف، ُأصِلح يف بعض النسخ-كما سيأيت-هناك يف مجيع النسخ 

حىت يقاد يوم القيامة إىل أهلها  احلقوُق َلُتَؤدَّنَّ»: ولفظه( 746 ح 465/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )
 .«من الشاة القرناء حاءْلللشاة اجَل

 :خترجيه
 (. 64 )أخرجه مسلم يف املوضع السابق 

 .«ويزعم»(: ب)و( س)يف (   )
 (. 4/46) «مرقاة املفاتيح»: يراجع(  4)
 .«واجللحاء»(: أ)يف (  6)
، ترتيب لسان العرب (96 / )، النهاية ( 4/6)، إكمال املعلم (67 / )مادة جلح الصحاح : ينظر(  5)

 (.64 / )، املصباح املنري ( 56/ )
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 .( )«ةال تكونوا إمََّع»: يف حديث حذيفة رضي اهلل عنه قوله  ( )ومنه - 4

                                 
لكنه جاء هكذا دون  «ومن احلسان»: هذا احلديث من قسم احلسان، فكان الصواب أن يسبق بقوله(   )

ل احلديث بقخطًأ قدمت ت «ومن احلسان»فإن كلمة ( ب)و( س)وأما يف (. أ)متييز يف األصل و
 .عليه ما سبق التنبيهكالسابق 

أحسن الناس  إن :ال تكونوا إمعة، تقولون»: ولفظه(  74 ح465/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )
أحسنا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطِّنوا أنفسكم؛ إن أحسن الناس أن حتسنوا وإن أساؤوا فال 

 .«تظلموا

 :خترجيه
حدثنا أبو ( 664 ح 6  /5)والصلة، باب ما جاء يف اإلحسان والعفو  أخرجه الترمذي يف الرب

هشام الرفاعي حممد بن يزيد، حدثنا حممد بن فضيل، عن الوليد بن عبداهلل بن مجيح، عن أيب الطفيل، 
 .«حسن غريب، ال نعرفه إال من هذا الوجه»: وقال. عن حذيفة، به

 :دراسة إسناده
 (.446ص)تقدمت ترمجته . ضعيف. أبو هشام الرفاعي - 
املتوىف سنة أربع أو مخس . موالهم، أبو عبدالرمحن الكويف بن َغْزوان الضيب حممد بن ُفَضْيل -2

 .وتسعني ومئة
بن عبداهلل بن ُجَميع، وحصني بن عبالرمحن السلمي، وسليمان األعمش  روى عن الوليد

 .وغريهم
 .، وزهري بن حرب وغريهموعنه أبو هشام الرفاعي، وإسحاق بن راهويه

 .«صحيحيهما»خرج له الشيخان يف 
 .«كان ثقة ثبتًا يف احلديث، وما أقل سقط حديثه»: وقال علي بن املديين

 .«يف احلديث، إال أنه كان منحرفًا عن عثمان كان ثبتًا»: وقال الدارقطين
 .«كان ثقة صدوقًا كثري احلديث متشيعًا، وبعضهم ال حيتج به»: وقال ابن سعد
 .«ثقة»: وقال ابن معني

 .«ثقة شيعي»: وقال العجلي ويعقوب بن سفيان
 .«كان يتشيع، وكان حسن احلديث»: وقال اإلمام أمحد

= 
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 .«ليس به بأس»: وقال النسائي

 .«صدوق من أهل العلم»: ال أبو زرعةوق
 .«شيخ»: وقال أبو حامت

كان »: والكالم فيه يتجه يف الغالب إىل مذهبه، فباإلضافة إىل ما سبق؛ قال أبو داود: أقول
 .«زائغ عن احلق»: وقال اجلوزجاين. «كان يغلو يف التشيع»: وقال ابن حبان. «شيعيًا حمترقًا
 !فضيل ضربه ليلة إىل الصباح ليترحم على عثمان فأىب عليه للعقيلي أن أباه «الضعفاء»ويف 

مسعت ابن معني : فقد ذكر ابن حمرزقال. جاء عنه ما يدفع هذا الغلو يف الرفض: ويف مقابل هذا
إن مروان الفزاري يزعم أن أباك أرادك ليلة أن : مسعت حممد بن فضيل وأنا عنده، قال له رجل: يقول

ال واهلل، ما علم اهلل هذا مين قط، وما ذكرت عثمان قط : فسمعته يقول تستغفر لعثمان، فلم تفعل،
 .ها.إال خبري

إىل آخر ... رحم اهلل عثمان وال رحم من ال يترحم عليه: مسعته يقول: وقال أبو هشام الرفاعي
 .كالمه، والذي فيه أيضًا أنه رأى عليه آثار أهل السنة

 .«كان متواليًا فقط»: فالذي يظهر بالنسبة ملذهبه كما قال الذهيب
: قال -كان شيعياً ُمَتَحرِّقًا، بتقدمي التاء: وقد أورده بلفظ-وقال أيضًا معقبًا على كالم أيب داود 

 .«حترقه على من حارب أو نازع األمر عليًا رضي اهلل عنه، وهو معظم للشيخني رضي اهلل عنهما»
كالم أيب هشام يف معرض  «يهدي السار»وأورد يف . «ُرمي بالتشيع»: وقال ابن حجر

 .الدفاع عنه
ولعل الذين تكلموا فيه أو توقفوا؛ إمنا فعلوا ذلك من أجل . «ثقة ُرمي بالتشيع» :خالصة حاله

 .واهلل أعلم. «هدي الساري»املذهب كما أشار احلافظ يف 
 ، أحوال الرجال( 97)، معرفة الرجال البن معني، رواية ابن حمرز ( 96 )طبقات ابن سعد 

، (594 )، ضعفاء العقيلي (4/69)، اجلرح والتعديل (75)، سؤاالت اآلجري أليب داود (56)
، التعديل والتجريح للباجي (66 )، سؤاالت السلمي للدارقطين ( 6  )ثقات ابن شاهني 

، من (6  / )، تذكرة احلفاظ ( 9 /7)، سري أعالم النبالء (6644)، هتذيب الكمال (594/ )
، املغين يف الضعفاء (6  6)، الكاشف (4654)، ميزان اال عتدال (   )وثق تكلم فيه وهو م

 (.9  5)، التقريب (444، 454ص)، هدي الساري (67 /7)، هتذيب التهذيب (6769)
= 
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من اخلامسة . ىل جده، املكي، نزيل الكوفة وقد ينسب إبن ُجَمْيع الزهري الوليد بن عبداهلل -3
 .«التقريب»كما يف 

 .روى عن أيب الطفيل، وإبراهيم النخعي، وعكرمة موىل ابن عباس وغريهم
 .وعنه حممد بن فضيل، ومحاد بن أسامة، وأبو أمحد الزبريي وغريهم

 .«ثقة»: قال ابن سعد وابن معني والعجلي
 .«ليس به بأس»: وقال أمحد وأبو داود وأبو زرعة

 . «صاحل احلديث»: امتوقال أبو ح
كان حيىي بن سعيد ال حيدثنا عنه، فلما كان قبل موته بقليل حدثنا »: وقال عمرو بن علي

 .«عنه
 .«احتملوا حديثه، وكان فيه تشيع»: وقال البزار

كان ممن ينفرد عن »: وقال «اجملروحني»لكنه عاد فذكره يف . «الثقات»وذكره ابن حبان يف 
 .«ديث الثقات، فلما فحش ذلك منه بطل االحتجاج بهاألثبات مبا ال يشبه ح

 .«يف حديثه اضطراب»: وقال العقيلي
 .«لو مل خيرج له مسلم لكان أوىل»: وقال احلاكم

 .«صدوق يهم، ورمي بالتشيع»: «التقريب»ويف 
فقد وثقه مجاعة من األئمة، وتكلم فيه آخرون، وترك بعضهم التحديث . صدوق: خالصة حاله

 .واهلل أعلم. لذلك األثر يف إنزاله من الثقة اىل الصدوق، وهبذا جتتمع األقوالعنه، وكان 
، ثقات ابن (7/4)، اجلرح والتعديل (4 7 )، ضعفاء العقيلي (94 )سؤاالت أيب داود ألمحد 

، اجلمع البن القيسراين (779 )، الكامل البن عدي (94/ )، اجملروحني ( 6/47)حبان 
، (5444)، املغين يف الضعفاء (96 7)، ميزان االعتدال (  59)، هتذيب الكمال (7 6/ )

، التقريب (   /  )، هتذيب التهذيب ( 5 )، من تكلم فيه وهو موثق ( 569)الكاشف 
(94  .) 

، ولد عام أحد، وأدرك بن عبداهلل بن عمرو بن جحش الليثي عامر بن واثلة :أبو الطفيل -4
وهو يف حجة الوداع، وهو يستلم الركن مِبْحجنه، مث  ، ورأى النيب مثان سنني من حياة النيب 

وهبذا . «وبه ختم الصحابة يف الدنيا، مات سنة عشرومئة على الصحيح»: قال الذهيب. يقبل احملجن
 .«بالتقري»جزم احلافظ يف 

= 
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، وال ُيستعمل ذلك يف ( )يكون لضعف رأيه مع كل أحد ( )رجل إمَّع وإمََّعة؛ للذي: يقال 
 .هذا قول أهل اللغة. ( )مََّعةامرأة إ: النساء؛ فال يقال

 .(5)نفسه (6)يوافق هواه ويالئم إْرب (4)فإنه جعل اإلمََّعة من يكون مع ما: وأما معناه ههنا

                                 
 .«هو آخر الصحابة موتًا على اإلطالق وبال خالف»: وقال السخاوي
، هتذيب الكمال (74 / )، تاريخ بغداد (664 )، االستيعاب (4 9 )الكىن ملسلم 

، هتذيب (644 )، الكاشف وحاشيته لسبط ابن العجمي (459/ )، سري أعالم النبالء (654 )
، الغاية يف شرح اهلداية للسخاوي (55 6 )، اإلصابة (    )، التقريب ( 6/9)التهذيب 

 (.   / )، فتح املغيث له (44 / )

 : احلكم على احلديث
 .واهلل أعلم. ضعيف هبذا السند من أجل أيب هشام الرفاعي

واملؤلف قد نقل - «الصحاح»وهو كذلك يف ( س)واملثبت من  «الذي»(: أ)و( ب)يف األصل و(   )
  .حيث نقل عن املؤلف( 6  /6) «يحالتعليق الصب»، و-عنه كما يأيت

 .بقية النسخ، واملثبت من «واحد»: يف األصل(   )
: وينظر (. 4  / )مادة أمع  «الصحاح»هذا الكالم نقله املؤلف مع بعض التصرف اليسري من (   )

 (.   / )، ترتيب اللسان (69/ )، الفائق (76 / )غريب احلديث أليب عبيد 
 (.س)ليست يف  «ما»(  4)
ترتيب اللسان مادة أرب : ينظر. حاجة نفسه: بكسر اهلمزة وسكون الراء، وجيوز فتحهما، واملعىن(  6)

( /64.) 
قال . أنا أكون مع الناس كما يكونون معي، إن خرياً فخري وإن شراً فشر: الذي يقول: وقيل املراد هنا(  5)

 (.4/464)مرقاة املفاتيح . «نيقولو: وهذا املعىن هو املتعني، كما يدل عليه قوله»: القاري
والذي يظهر أن معىن احلديث موافق ملا ذكره أهل اللغة يف معىن اإلمعة؛ ألن اإلمعة يف : أقول
هذا هو ما . هو الذي يقلد الناس يف إحساهنم وإساءهتم دون أن يكون له رأي يرجع إليه: احلديث

 .واهلل أعلم. ال بنصرهتم لهيدل عليه ظاهر احلديث، ومل يقيده بشيء ال مبوافقة هواه و
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 [ب/66 ]

 ومن باب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 :من الصحاح

 .( )«يف النار فَتْنَدِلُق أْقتاُبه»: رضي اهلل عنه ( )يف حديث أسامة قوله  - 4
اندلق السيف إذا خرج من : يقال. التَّقدُّم: واالْنِدالق. أي خترج خروجًا سريعًا: َتْنَدِلق

 .( )غمده من غري َسّل
........ ......: ........(6)وقال أبو عبيدة. /(4)بالكسراألمعاء، واحدها ِقْتب : واألْقتاب

                                 
 (.ب)و( س)مكان اسم الصحايب بياض يف (   )
 ُيجاء بالرجل يوم القيامة فُيلقى يف النار»: ولفظه( 746 ح 464/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

أي فالن، : مار ِبَرحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولونفتندلقُ أْقتاُبه يف النار، فيطحن فيها كطحن احل
كنت آمركم باملعروف وال آتيه : ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا باملعروف وتنهانا عن املنكر؟ قال

 .«وأهناكم عن املنكر وآتيه

 :خترجيه
 .متفق عليه

الفنت،  ، ويف(59  ح 559ص)أخرجه البخاري يف بدئ اخللق، باب صفة النار وأهنا خملوقة 
 (.9674ح 476 ص)باب الفنت اليت متوج كموج البحر 

 (.747 ح 76  /4... )ومسلم يف الزهد والرقائق، باب عقوبة من يأمر باملعروف وال يفعله
 (.  4 / )، ترتيب اللسان (79 / )، معجم مقاييس اللغة (495 /4)الصحاح مادة دلق : ينظر(   )
. «واحدها ِقْتَبة باهلاء، وتصغريها ُقَتيبة، وهبا مسي الرجل قتيبة»: وقال األصمعي. هذا قول الكسائي(  4)

 (.6 /4)، النهاية (74 / )، الصحاح مادة قتب (5  / )غريب احلديث أليب عبيد : ينظر
موالهم، البصري، األخباري النحوي العالمة، صاحب املصنفات الكثرية  التيمي هو َمْعَمر بن امُلَثنَّى(  6)

كان ال حيكي »: اليت قاربت مئيت مصنف، ذكره علي بن املديين فأحسن ذكره وصحح روايته وقال
قل وكان أبو عبيد القاسم بن سالم يوثقه ويكثر الرواية عنه، كما ن. «عن العرب إال الشيء الصحيح

 .، وأثىن عليه غري واحد من أهل العلم«صحيحه»عنه البخاري يف 
ومع هذا فقد ذكر ابن قتيبة وغريه أنه كان يرى رأي اخلوارج، وكان كثري اللحن يف حديثه 
ورمبا مل يقم البيت إذا أنشده، وخيطئ إذا قرأ القرآن نظراً وغريها من املثالب املستغربة، ورمبا فحشت 
= 
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 .(4)«( )فهي األْقصاب ( )وأما األمعاء. من البطن، وهي احلوايا ( )ما َتَحوَّى: الِقْتب»

                                 
قد كان هذا املرء من حبور العلم، ومع ذلك فلم » :بقوله «السري»الذهيب ترمجته يف أيضًا، ولذا ختم 

وال البصري بالفقه واختالف أئمة  يكن باملاهر بكتاب اهلل وال العارف بسنة رسول اهلل 
ومئتني، وقد  -أو تسع أو عشر أو إحدى عشرة-تويف سنة مثان . عفا اهلل عنا وعنه «...االجتهاد
 .قارب املئة
، ميزان (7/446)، سري أعالم النبالء (6  /6)، وفيات األعيان ( 6 /  )تاريخ بغداد : ينظر
 (.74 / )، بغية الوعاة (   /6 )، هتذيب التهذيب (4  ص)، البلغة (4575)االعتدال 

 (. 65 / )، ترتيب اللسان (    /5)الصحاح مادة حوا . جتمَّع واستدار: يعين(   )
 .«وأما األمعاء»مكان  «معاءواأل»(: س)يف (   )
 (. 6 / )الصحاح مادة قصب . مجع ُقْصب، بضم القاف(   )
، واجلوهري يف (5  / ) «غريب احلديث»أبو عبيد القاسم بن سالم يف : نقل قوَل أيب عبيدة(  4)

 .وغريهم( 4 4/6) «إكمال املعلم»، والقاضي عياض يف (74 / )مادة قتب  «الصحاح»
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 :( )ومن الحسان

ر أمري ْدمن َغ ر أكرُبْدوال َغ»: يب سعيد اخلدري رضي اهلل عنهيف حديث أ قوله  -44
 .( )«ةالعامَّ

                                 
 .وهو الصواب( ب)و (س)واملثبت من  «ومن احلسان»: مكان «ومنه»(: أ)يف األصل و(   )
قام فينا رسول : عن أيب سعيد اخلدري قال: ولفظه تامًا ( 77 ح   4/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

الساعة إال ذكره، حفظه من حفظه ونسيه من  فلم يدع شيئًا يكون إىل قيام خطيبًا بعد العصر اهلل 
وإن اهلل مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، أال  إن الدنيا حلوة خضرة»: نسيه، وكان فيما قال

 أن لكل غادرٍ لواءً يوم القيامة بقدر غدرته يف الدنيا، وال غدر»: وذكر. «فاتقوا الدنيا واتقوا النساء
وال متنعن أحدًا منكم هيبُة الناس أن يقول »: قال «أكرب من غدر أمري العامة، يغرز لواؤه عند استه

قد رأيناه، فمنعتنا هيبة : فبكى أبو سعيد وقال. -إن رأى منكراً أن يغريه: ويف رواية- «حبق إذا علمه
من يولد مؤمنًا وحييا : نهمأال إن بين آدم خلقوا على طبقات شىت؛ فم»: الناس أن نتكلم فيه، مث قال
من يولد مؤمنًا وحييا : من يولد كافرًا وحييا كافرًا وميوت كافرًا، ومنهم: مؤمنًا وميوت مؤمنًا، ومنهم
: وذكر الغضب: قال. «من يولد كافرًا وحييا كافرًا وميوت مؤمنًا: مؤمنًا وميوت كافرًا، ومنهم

من يكون بطيء الغضب : ا باألخرى، ومنهممن يكون سريع الغضب سريع الفيء فإحدامه: فمنهم»
بطيء الفيء فإحدامها باألخرى، وخياركم من يكون بطيء الغضب سريع الفيء، وشراركم من 

اتقوا الغضب فإنه مجرة على قلب ابن آدم، أال ترون إىل »: وقال. «يكون سريع الغضب بطيء الفيء
وذكر : قال. «طجع وليتلبد باألرضانتفاخ أوداجه ومحرة عينيه، فمن أحس بشيء من ذلك فليض

من يكون حسن القضاء وإذا كان له أفحش يف الطلب فإحدامها باألخرى، : منكم»: الدَّين فقال
من يكون سيئ القضاء وإن كان له أمجل يف الطلب فإحدامها باألخرى، وخياركم من إذا : ومنكم

ركم من إذا كان عليه الدين أساء كان عليه الدين أحسن القضاء وإن كان له أمجل يف الطلب، وشرا
حىت إذا كانت الشمس على رؤوس النخل وأطراف احليطان . «القضاء وإن كان له أفحش يف الطلب

 .«أما إنه مل يبق من الدنيا فيما مضى منها إال كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه»: فقال

 :خترجيه
 .ْضرة، عن أيب سعيد اخلدريرواه هكذا بتمامه علي بن زيد بن ُجْدعان، عن أيب َن

 :ورواه عن علي بن زيد مجاعة من الرواة منهم
= 
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 .محاد بن زيد  - 

أصحابه مبا هو كائن إىل يوم القيامة  أخرجه الترمذي يف الفنت، باب ما جاء مما أخرب به النيب 
 . عن عمران بن موسى القزاز(  7  ح  6 /5)

 .عيد بن منصورمن طريق س( 4/56 ) «التمهيد»وابن عبدالرب يف 
من طريق ( 7 46ح 7  /4 )يف الرقاق، باب التجايف عن الدنيا  «شرح السنة»والبغوي يف 

 .أيب الصلت
: وقال البغوي. «حديث حسن صحيح»: وقال الترمذي. ثالثتهم عن محاد بن زيد، به

 .وعنده زيادة يف آخره. «حديث حسن»
 . محاد بن سلمة  - 

، وعبد بن ( 4   ح 9  /9 )، وأمحد (96  ح 4 5/ ) «مسنده»أخرجه الطيالسي يف 
، واحلاكم يف (675 ح   / ) «مسنده»، وأبو يعلى يف ( 45ح 55/ ) «املنتخب»محيد يف 

من طرق ( 47 4ح 67 /5) «شعب اإلميان»، والبيهقي يف (4/666)يف الفنت  «املستدرك»
 .كثرية عن محاد بن سلمة، به

سياقة علي بن زيد بن ُجْدعان القرشي عن أيب َنْضرة، هذا حديث تفرد هبذه ال»: وقال احلاكم
ابن جدعان صاحل »: وتعقبه الذهيب بقوله. «مل حيتجا بعلي بن زيد -رضي اهلل عنهما-والشيخان 
 .«احلديث
 .معمر - 

 .عن معمر، به( 6 69 ح 45 /  )يف اجلامع، باب األمراء  «مصنفه»أخرجه عبدالرزاق يف 
 (.649  ح    /4 )أخرجه أمحد : وعن عبدالرزاق

 .سفيان بن عيينة -4
 .عن سفيان، به، ومل يسقه بتمامه(  96ح    / ) «مسنده»أخرجه احلميدي يف 

 .شعبة -6
 .وذكر احلديث: وساق أوله مث قال( 9  /6 ) «تاريخ بغداد»أخرجه اخلطيب يف 

 :دراسة إسناد الطيالسي
ما انفرد به من حديثه عن زياد األعلم وقيس بن سعد، وقد ثقة إمام، إال . محاد بن سلمة - 

تقدمت . تغري حفظه بأخرة، فوقعت له أوهام يسرية ال متنع من حجية حديثه إال ما عرف ومهه فيه
= 
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 (.69 ص)ترمجته 

 .وقد تابعه على رواية احلديث مجاعة من الرواة كما تقدم: أقول
 (.64 ص)تقدمت ترمجته . ضعيف. بن ُجْدعان علي بن زيد -2
 (.6  ص)تقدمت ترمجته . ثقة. املنذر بن مالك بن ُقَطَعة: أبو نضرة -3

 :كم على احلديثاحل
 .ضعيف هبذا اإلسناد من أجل علي بن زيد بن ُجْدعان

املعجم »عطاء بن ميسرة اخلراساين، أخرجه الطرباين يف : وقد تابعه على رواية احلديث بتمامه
نا إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية : حدثنا علي بن سعيد الرازي، قال( 9 4 ح 46 /4) «األوسط

مل يرو هذا »: وقال. حدثين أيب، عن عطاء، به: بن احلسني بن واقد، قال نا علي: املروزي، قال
 .«احلديث عن عطاء اخلراساين إال احلسني بن واقد، تفرد به ابنه

حدثنا (  5 /6[ )وهو ابن ميسرة]يف ترمجة عطاء بن عبداهلل  «الكامل»وأخرجه ابن عدي يف 
بن احلسني بن واقد، ثنا جدي علي بن احلسني، الدغويل، ثنا احلسني بن سعد بن سعيد ابن بنت علي 

  .فذكر احلديث: وساق أوله مث قال ،به
وهذا له طرق عن أيب نضرة إال أنه من رواية عطاء، عن أيب نضرة ال يرويه عنه »: قال ابن عدي

 .«غري احلسني بن واقد
 :وهذا اإلسناد فيه: أقول
ليس به »: وقال النسائي. «ضعيف احلديث»: قال أبو حامت. علي بن احلسني بن واقد - 
كنت أمر عليه طريف النهار ومل أكتب »: وقال البخاري .«الثقات»وذكره ابن حبان يف . «بأس
 .«عنه

رأينا علي بن احلسني بن واقد يف : والسبب يف هذا ما نقله العقيلي بسنده عن البخاري قال: أقول
سيئ الرأي فيه يف حياته لعلة [ يعين إسحاق بن راهويه]وكان أبو يعقوب [ ومئتنييعين ]سنة عشر 

 .ها.اإلرجاء، فتركناه، مث كتبت عن إسحاق عنه
فاختالف املذهب إذًا كان هو السبب يف ترك الرواية عنه، وليس ذلك بقادح، والدليل أنه عاد 

 . إىل الرواية عنه، وحيمل أيضًا تضعيف أيب حامت على هذا
ويف . «حسن احلديث»: «السري»وقال يف . «صدوق»: فالصواب إذًا كما قال الذهيب

 .«صدوق يهم»: «التقريب»
= 



 513 الميسر في شرح المصابيح

املسلمني وبالدهم بتأمري العامَّة  ( )؛ الذي يستويل على أمور( )امُلَتَغلِّب: العامَّة ( )أراد بأمري
من اخلاصة وأهل الَعْقد من أويل العلم ومن ينضم إليهم من ومعاضدهتم إياه، من غري ُمؤامرٍة 

 .(4)ذوي السابقة ووجوه الناس
 .«( )ِهِتعند اْس (6)هلواُء ُزغَرُي»: وفيه

                                 
، (4/456)، ثقات ابن حبان (97 /5)، اجلرح والتعديل (5   )ضعفاء العقيلي : ينظر

، هتذيب التهذيب (   /6 )، سري أعالم النبالء (6 64)، ميزان االعتدال ( 466)هتذيب الكمال 
 (.9 49)، التقريب ( 9 /9)

 (.إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية املروزي: )يف إسناد الطرباين - 
مل أجد (. احلسني بن سعد بن سعيد ابن بنت علي بن احلسني بن واقد: )ويف إسناد ابن عدي

 .وإن كان أحدمها يعضد اآلخر. هلما ترمجة
واحلديث اشتمل على عدة قضايا قد توبع على بن زيد على أكثرها، ولبعضها شواهد : أقول

وال غدر أكرب »: يضيق الوقت عن عرضها، ولكن القضية اليت شرحها املؤلف من احلديث وهي قوله
يف  «صحيح مسلم»قد توبع علي بن زيد عليها كما يف  «لواؤه عند استهالعامة، ُيغرز  من غدر أمري

من طريق خليد بن جعفر، عن أيب نضرة ( 6 :4 9 ح  5  / )اجلهاد والسري، باب حترمي الغدر 
 .«لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة»: به بلفظ

لكل غادر لواء يوم »: من طريق املستمر بن الريان، عن أيب نضرة به، بلفظ( 5 :4 9 )وبرقم 
  .«القيامة يرفع له بقدر غدره، أال وال غادر أعظم غدرًا من أمري عامة

 .«أمري»(: س)يف (   )
 .«املتلقب»(: أ)يف (   )
 .(س)مكررة يف  «أمور»(   )
صاحب الوالية العامة، وإمنا كان اإلمث عليه أعظم؛ ألن ضرر غدره : األقرب أن املراد بأمري العامة(  4)

 .يتعدى إىل خلق كثريين، وألنه غري حمتاج إىل الغدر لقدرته على الوفاء
، وتبعه ( 5/4) «إكمال املعلم»وهذا املعىن هو الذي يدل عليه كالم القاضي عياض يف 

 (.49 /  ) «املنهاج»، والنووي يف (  6/ ) «املفهم»القرطيب يف 
 .«لواء»(: س)يف (  6)
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من شأن األمراء أن يكون لواُؤهم خلَفهم لُيعرفوا به، ويوم القيامة يكون لكل من دعا إىل 
استهانًة به، وتنبيهًا على أنه ُيلصق به  «( )عند اْسِتِه»وَذَكَر . ( )بهحق أو باطل لواٌء ُيعرف 

 .(4)وُيدىن منه ُدُنوًَّا ال يكون معه اشتباه

                                 
ترتيب اللسان مادة سته : ينظر. الَعُجز وقد يراد هبا حْلَقة الدُُّبر: ورةهبمزة الوصل املكس: االْست(   )

(4/ 7 5.) 
 .هذا القول بعمومه حيتاج إىل دليل، ومل أقف على شيء(   )

إال أن القرطيب ساقه على سبيل الظن ( 6 6/ ) «املفهم»ويشبه هذا القول ما قاله القرطيب يف 
ُيعرف به وفاؤه وبره، فيمدحه أهل  العهد ُيرفع له لواءوال يبعد أن يكون الويف ب»: حيث قال

 .«لواء احلمد فيحمده كل من يف املوقف املوقف، كما ُيرفع لنبينا حممد 
 (.س)إىل هنا ساقط من  «من شأن»: من قوله(   )
 (.  6/ )املفهم : ينظر(  4)
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الناس حىت  َكِلْهلن َي»: أنه قال رضي اهلل عنه عن النيب  ( )ومنه حديث أيب هريرة -46
 .( )«ْعِذروا من أنفسهميََ

                                 
 (.ب)مكان اسم الصحايب بياض يف (   )
 (. 77 ح   4/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

 : خترجيه
مل أقف عليه من حديث أيب هريرة، إمنا هو مشهور من حديث أيب البختري، عن رجل من 

 .-مل ُيسمَّ-الصحابة 
حدثنا سليمان بن حرب ( 49 4ح 6  /4)أخرجه أبو داود يف املالحم، باب األمر والنهي 

 أخربين من مسع النيب : قالثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أيب البختري، : وحفص بن عمر، قاال
: وذكر احلديث، وفيه: قال أن النيب  حدثين رجل من أصحاب النيب : وقال سليمان-: يقول

 .«حىت ُيعِذروا أو َيْعِذروا»
 .أخربنا شعبة، به، بنحوه( 44  ح 496ص) «الزهد»وأخرجه عبداهلل بن املبارك يف 

غريب »، واحلريب يف (665  ح  4 /9 )و( 47 4 ح    /6 )وأخرجه اإلمام أمحد 
احلسني : ومن طريقه-( 4  ح 5 ص) «اجلعديات»، وأبو القاسم البغوي يف (59 / ) «احلديث

  5/ ) «مسند الشهاب»، والقضاعي يف -(69 4ح 44 /4 ) «شرح السنة»البغوي يف 
 .بلفظه ،من طرق عن شعبة، به( 445ح

 :دراسة إسناد ابن املبارك
 (.4  ص)تقدمت ترمجته . ثقة حافظ متقن. شعبة بن احلجاج - 
، أبو عبداهلل الكويف ، امُلرادي(بفتح اجليم وامليم)بن عبداهلل بن طارق اجَلَملي  عمرو بن مرة - 

 .مثان عشرة ومئة: توىف سنة ست عشرة وقيلاألعمى، امل
 .روى عن أيب البختري، وسعيد بن املسيب، وسعيد بن جبري وغريهم

 .وعنه شعبة، والثوري، واألعمش وغريهم
ما رأيت أحدًا من أصحاب احلديث إال يدلس، إال عبداهلل بن عون وعمرو بن »: قال شعبة

 .«مرة
= 
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فة ال خيتلف يف حديثهم، فمن اختلف عليهم فهو أربعة بالكو»: وقال عبدالرمحن بن مهدي

 . «عمرو بن مرة: خيطئ، منهم
 .«ما أدركت أفضل منه»: وقال مسعر

 .«، ورمي باإلرجاءيدلس ال ثقة عابد، كان»: «التقريب»ويف 
 .«الصحيحني»وحديثه يف 

، هتذيب (   / )، تذكرة احلفاظ (4444)، هتذيب الكمال (69 /5) اجلرح والتعديل
 (.   6)، التقريب (4/47)ذيب الته

بن أيب  هو سعيد بن فريوز( بفتح املوحدة واملثناة بينهما معجمة ساكنة) أبو الَبْخَتري -3
 .م سنة ثالث ومثاننيمات يف اجلماج. موالهم، الكويف الطائي. عمران

 .روى عن ابن عباس، وعبداهلل بن عمر بن اخلطاب، وأبيه فريوز رضي اهلل عنهم وغريهم
 .وعنه عمرو بن مرة، وحبيب بن أيب ثابت، ويونس بن خباب وغريهم

 . وليس فيه من عله سوى كثرة اإلرسال. وغريمها «الصحيحني»ثقة عند اجلميع، وحديثه يف 
، ومل كثري احلديث يرسل حديثه، ويروي عن أصحاب رسول اهلل كان »: قال ابن سعد

 .«فهو ضعيف( عن)يسمع من كبري أحد، فما كان من حديثه مساعًا فهو حسن، وما كان 
وغريمها ِذْكٌر لبعض من أرسل عنهم  «جامع التحصيل»البن أيب حامت، و «املراسيل»ويف 

 طالب، وعمر بن اخلطاب، وعائشة كحذيفة، وسلمان الفارسي، وابن مسعود، وعلي بن أيب
 .وغريهم

 .«كثري اإلرسال ،ثقة ثبت فيه تشيع قليل»: «التقريب»وقال احلافظ يف 
كويف تابعي ثقة وكان فيه »: أخذه من قول العجلي حيث قال «فيه تشيع قليل»: وقول احلافظ

 .واهلل أعلم. «تشيع
، املراسيل (649 )ثقات العجلي  ، ترتيب(665/ )، التاريخ الكبري (46  )طبقات ابن سعد 

، ميزان االعتدال (97 /4)، سري أعالم النبالء ( 4  )، هتذيب الكمال (   )البن أيب حامت 
 (.46  )، التقريب (4/56)، هتذيب التهذيب ( 4 )، جامع التحصيل (7774)

= 
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 . ( )إذا كثرت ذنوبه: عَذَر وأْعَذَر
أهنم يذنبون، فيستوجبون العقوبة، فيقيموا عذر من يعاقبهم على : وحقيقة املعىن يف احلديث

 .( )ذلك
 .( )يزيلوا عذرهم من قبل أنفسهم: وحيتمل أن يكون املعىن

وجيوز فيه فتح . على بناء الفاعل من اإلعذار، كذلك نرويه «اُيْعِذرو»ولفظ احلديث 
 .(4)حرف املضارع

                                 
 :احلكم على احلديث

هذا الصحايب، فانتفت صحيح، وجهالة صحابيه ال تضر، وقد صرح أبو البختري بسماعه من 
 .واهلل أعلم. شبهة اإلرسال

 (.469 /6)، ترتيب اللسان (7 9/ )الصحاح مادة عذر : ينظر(   )
غريب »، واحلريب يف (46/ ) «غريب احلديث»أبو عبيد القاسم بن سالم يف : ذكر هذا املعىن(   )

شرح »، والبغوي يف ( 4  /4)مادة عذر  «الغريبني»وأبو عبيد اهلروي يف ، ( 9 / ) «احلديث
 (.4/497)، مرقاة املفاتيح (94 / )النهاية : وينظر. وغريهم( 47 /4 ) «السنة

 .يريد أنه لكثرة ذنوهبم ومعاصيهم، كأهنم سلبوا أعذارهم فلم يبق هلم ما يعتذرون به(   )
ه من وهو أن: وزاد وجهاً ثالثًا( أ/   ل) «شرح املصابيح»البيضاوي يف : وقد ذكر هذا املعىن

حىت يذنبون فيعذرون أنفسهم بتأويالت زائغة وأعذار فاسدة من : أي صار ذا عذر، واملعىن( أعذر)
 .ها.قبلها، وحيسبون أهنم حيسنون صنعًا

، مرقاة املفاتيح -ورجح الوجه الثالث-( 59  /6 )شرح املشكاة للطيـيب : وينظر
 (.9  /  )، عون املعبود (4/497)

الفائق للزخمشري : والوجهان مذكوران يف أكثر املصادر السابقة، ويضاف إىل ما سبق. من َعَذرَ َيْعِذُر(  4)
 (. 95/ )، غريب احلديث البن اجلوزي ( 46/ )

 .وتقدم يف ختريج احلديث أن رواية أيب داود وردت بالوجهني
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 .( )«رًاْطوهم َأُرطُِْأتحىت »: يف حديث ابن مسعود رضي اهلل عنه قوله  ( )ومنه -45

                                 
 .«وفيه»(: أ)يف (   )
هنتهم  نو إسرائيل يف املعاصيملا وقعت ب »: ولفظه( 774 ح   4/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم يف جمالسهم َوواكلوهم وشاربوهم، فضرب اهلل قلوب بعضهم 
     ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مرمي عليهما السالم، بعض، ب

ال والذي نفسي »: وكان متكئًا فقال فجلس رسول اهلل : قال[ 94: املائدة]   
 .«بيده حىت تأطروهم أطرًا

 :خترجيه
بداهلل بن مدار أكثر أسانيده على علي بن َبِذمية، عن أيب عبيدة بن عبداهلل بن مسعود، عن أبيه ع

 .مسعود رضي اهلل عنه، عن النيب 
 .واختلف عليه يف وصله وإرساله؛ فرواه أكثر الرواة عنه موصواًل كما سبق

 .ورواه سفيان الثوري عنه مرساًل ليس فيه ابن مسعود
 :وإليك ختريج كل وجه. على أنه اختلف على الثوري أيضًا وسيأيت

 :من رواه موصواًل: أواًل
 :مجاعٌة من الرواة منهم: بذمية موصواًل رواه عن علي بن

 يونس بن راشد  - 
ومن طريقه البيهقي يف -( 5  4ح    /4)أخرجه أبو داود يف املالحم، باب األمر والنهي 

يف آداب القاضي، باب ما يستدل به على أن القضاء وسائر أعمال الوالة مما يكون أمرًا  «سننه»
حدثنا عبداهلل بن حممد النفيلي، ثنا يونس  -( 6/7 )لكفايات مبعروف أو هنياً عن منكر من فروض ا

 .ابن راشد
 .شريك بن عبداهلل النخعي - 

حدثنا عبداهلل بن ( 666 ح 6  /4)أخرجه الترمذي يف تفسري القرآن، يف تفسري سورة املائدة 
 .عبدالرمحن

 (.  9 ح 66 /5)واإلمام أمحد 
 .كالمها عن يزيد بن هارون

= 



 519 الميسر في شرح المصابيح

                                 
حدثنا زكريا بن حيىي الساجي، ثنا إمساعيل بن ( 56 6 ح 45 /6 ) «الكبري»والطرباين يف 
 .موسى السدي

 .«حسن غريب»: وقال الترمذي. كالمها عن شريك النخعي
 .حممد بن مسلم بن أيب الوضاح - 

، وابن ماجه يف الفنت، باب األمر ( 66 )أخرجه الترمذي يف املوضع السابق عقب احلديث رقم 
يف  «تفسريه»، والطربي يف (4665)عقب احلديث رقم ( 4   / )هي عن املنكر باملعروف والن

حدثنا حممد بن بشار، حدثنا أبو داود الطيالسي، أماله عليَّ، حدثنا ( 7  /5)تفسري سورة املائدة 
 .حممد بن مسلم بن أيب الوضاح

 .عمرو بن قيس املالئي -4
ثنا عمرو : احلكم بن بشري بن سليمان، قال ثنا: حدثنا ابن محيد، قال( 4  /5)أخرجه الطربي 

 .ابن قيس املالئي
 .سليمان بن مهران األعمش -6

حدثنا عبيد بن غنام، ثنا أبو بكر بن أيب شيبة، ثنا ( 54 6 ) «الكبري»أخرجه الطرباين يف 
 .عن األعمش ،بن أيب عبيدة، عن أبيهاحممد 
 .ِمْسعر بن ِكدام -5

حدثنا احلسن بن علي املعمري، ثنا مؤمل بن إهاب، ( 55 6 ) «الكبري»أخرجه الطرباين يف 
 .ثنا مالك بن سعري، ثنا مسعر

 .موسى بن أعني -9
 (.46 /6) «العلل»ذكره الدارقطين يف 

 .من رواه مرساًل: ثانيًا
 :رواه سفيان الثوري، عن علي بن بذمية، واختلف عليه

 .مرساًل فرواه عبدالرمحن بن مهدي ووكيع وحممد بن يوسف عنه - 
عن حممد بن بشار، عن ( 4  /5)، والطربي (4665)، وابن ماجه ( 66 )أخرجه الترمذي 
 .عبدالرمحن بن مهدي

 .من طريقني عن وكيع( 7  /5)والطربي 
 .حممد بن يوسف الفريايبمن طريق ( 9644ح 5/97) «شعب اإلميان»والبيهقي يف 

= 
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 .ثالثتهم عن سفيان

وكان سفيان الثوري »: عن يزيد بن هارون قوله -ث شريكعقب خترجيه حلدي-ونقل الترمذي 
 .«ال يقول فيه عن عبداهلل

ورواه عبدالرازق وعبداهلل بن املبارك وعباد بن موسى وأبو بكر احلنفي وعلي بن قادم  - 
 .وشعيب بن صفوان كلهم عن سفيان موصواًل

 (.74 / ) «تفسريه»أما حديث عبدالرزاق فهو يف 
مل يرو »: مث قال( 7 6ح 55 / ) «األوسط»بارك فأخرجه الطرباين يف وأما حديث ابن امل

 .!!«هذا احلديث عن سفيان إال عبدالكبري احلنفي وعبداهلل بن املبارك واألشجعي
 (.44 /6) «العلل»وأما حديث عباد بن موسى فأخرجه الدارقطين يف 

 (. 6 ، 45 /6) «العلل»وأما الباقون فذكرهم الدارقطين يف 

 :يف اخلالف على سفيان النظر
 :ثالثة، هم( اإلرسال)تبني مما سبق أن الذين رووا الوجه األول 

 .عبدالرمحن بن مهدي - 
 .وكيع بن اجلراح - 

-4 6/ )شرح علل الترمذي البن رجب : ينظر. وهذان من أوثق الناس يف سفيان الثوري
646.) 
أخطأ يف شيء من حديث : ثقة فاضل، يقال»: قال ابن حجر. حممد بن يوسف الفريايب - 

 .«سفيان، وهو مقدم فيه مع ذلك عندهم على عبدالرزاق
، الكامل البن عدي (7  /4)، اجلرح والتعديل ( 55 )ترتيب ثقات العجلي : ينظر

املوضع -، شرح علل الترمذي (45 4)، ميزات االعتدال (5 69)، هتذيب الكمال (964 )
 (.6 54)، التقريب ( 7/49)، هتذيب التهذيب -لسابقا

 :فهم( الوصل)وأما الذين رووا الوجه الثاين 
املوضع -ينظر شرح العلل البن رجب . وهو من أوثق الناس يف سفيان. عبداهلل بن املبارك - 
 .-السابق
 يف وهو ثقة حافظ، لكنه ليس من أصحاب الطبقة األوىل. عبدالرزاق بن مهام الصنعاين - 

 .سفيان كابن مهدي ووكيع وابن املبارك وغريهم، بل قدم بعضهم الفريايب عليه
= 
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 (.46 ص)وتقدمت ترمجته . -املوضع السابق-شرح العلل : ينظر
 . «ثقة»: قال الصاغاين. عبَّاد بن موسى القرشي، أبو عقبة البصري العبَّاداين األزرق - 

، ( 6/7)، هتذيب التهذيب (674 )، هتذيب الكمال (65 /  )تاريخ بغداد : ينظر يف ترمجته
 (.49  )التقريب 
وثقه اإلمام أمحد وأبو زرعة وابن سعد . البصري عبدالكبري بن عبداجمليد: أبو بكر احلنفي -4

 .«ثقة»: «التقريب»و «الكاشف»ويف . والعجلي وغريهم
، هتذيب (4 4 )، الكاشف (7/447)، سري أعالم النبالء (479 )هتذيب الكمال : ينظر
 (.49 4)، التقريب (6  /5)التهذيب 
كان ممتنعًا، »: وقال ابن سعد. ضعفه ابن معني. أبو احلسن الكويف علي بن قادم اخلزاعي -6

نقم عليه أحاديث رواها عن الثوري غري حمفوظة، »: وقال ابن عدي. «منكر احلديث، شديد التشيع
 .«وهو ممن يكتب حديثه

وقال . «صاحل»: قانع وقال ابن. «حمله الصدق»: وقال أبو حامت. ووثقه العجلي وابن خلفون
 .«صدوق وفيه ضعف»: الساجي

 .«صدوق يتشيع»: وقال ابن حجر. «صويلح احلديث»: «الديوان»وقال الذهيب يف 
 .كما قال احلافظ. صدوق: والذي يظهر أنه

وحيمل تضعيف من ضعفه على ما ذكره ابن عدي من أنه تفرد عن الثوري بأحاديث غري 
وأما الذين وثقوه فنظروا إىل أنه ليس . يشري إىل هذا «كر احلديثمن»: حمفوظة، وكأن قول ابن سعد

 .من أهل الضعف الذين يتجنب حديثهم، فالذي يظهر أن حاله وسط
 .واهلل أعلم. وأما اهتامه بالتشيع فلم أره لغري ابن سعد

، ( 6 / )، الضعفاء للعقيلي (64  )، ترتيب ثقات العجلي ( 95 )طبقات ابن سعد : ينظر
، ميزان االعتدال (   4)، هتذيب الكمال ( 6  )، الكامل البن عدي ( 6 /5)والتعديل  اجلرح

 (.4946)، التقريب (9  /9)، هتذيب التهذيب (764 )، ديوان الضعفاء (6 67)
يف، كاتب عبداهلل بن شربمة الثقفي، أبو حيىي الكو شعيب بن صفوان بن الربيع بن الرُّكني -5

 .«مقبول»: متكلم فيه، وقال فيه ابن حجر
، اجلرح والتعديل (44 ، 54 )من كالم ابن معني يف الرجال، رواية الدقاق : ينظر يف ترمجته

، الكامل البن عدي (44  )، مشاهري علماء األمصار (5/446)، ثقات ابن حبان (44 /4)
= 
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، ديوان (6 9 )، ميزان االعتدال ( 96 )يب الكمال ، هتذ(4  /7)، تاريخ بغداد (445)

 (. 46 )، التقريب (67 /4)، هتذيب التهذيب (444 )الضعفاء 

بعد هذا العرض يظهر أن رواة الوجه األول وإن كانوا أقل عدداً إال أن فيهم اثنني من : اخلالصة
 .الثاين سوى ابن املباركأثبت الناس يف الثوري، ومها ابن مهدي ووكيع، وال يقابلهما يف الوجه 

 .ويف الوجه األول أيضًا الفريايب، وهو مقدم عند بعضهم على عبدالرزاق
عن : ال يقول فيه وكان سفيان الثوري»: ومما يؤيد رواية الوجه األول أيضاً قول يزيد بن هارون

 .وهذا يشري إىل أن هذا هو املعروف من حديث سفيان «عبداهلل
 «العلل»رسال مقدمة يف حديث سفيان، وهو ما رجحه الدارقطين يف أن رواية اإل: واخلالصة

 .واهلل أعلم(.  6 /6)

 :النظر يف اخلالف على علي بن َبِذمية
تبني مما سبق أن مجيع أصحاب علي بن بذمية رووه عنه موصواًل وخالفهم الثوري وحده فرواه 

 .(44 /6) «العلل»لدارقطين يف وهو ما صوبه ا. وهبذا يظهر جليًا رجحان رواية الوصل. مرساًل
 .واهلل أعلم

 :دراسة إسناد أيب داود
 (.46 ص)تقدمت ترمجته . ثقة حافظ. النفيلي عبداهلل بن حممد - 
 .من الثامنة. ، أبو إسحاق القاضياحلرَّاين يونس بن راشد -2

 .روى عن علي بن بذمية، وحيىي بن سعيد األنصاري، وعطاء بن مسلم وغريهم
 .وعنه عبداهلل بن حممد النفيلي، وسعيد بن حفص النفيلي، وعثمان بن عبدالرمحن الطرائفي

 .«ال بأس به»: قال أبو زرعة
 .«حديثه كان أثبت من عتاب بن بشري، يكتب»: وقال أبو حامت

 .«الثقات»وذكره ابن حبان يف 
 .«كان داعيًا»: وقال النسائي. «كان مرجئًا: يقال»: وقال البخاري
 . «صدوق»: وقال الذهيب

 .وهو كذلك. «صدوق رمي باإلرجاء»: وقال ابن حجر
= 
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، هتذيب (47 /7)، ثقات ابن حبان (7  /7)، اجلرح والتعديل (  4/4)التاريخ الكبري 

، (45 /  )، هتذيب التهذيب (  77)، ميزان االعتدال (5454)، الكاشف (96 9)الكمال 
 (.9764)التقريب 
، اجَلَزري احلرَّاين( بفتح املوحدة وكسر املعجمة اخلفيفة بعدها حتتانية ساكنة) علي بن َبِذمية -3

 .وثالثني ومئة -أو ست-مات سنة ثالث . ائي، كويف األصلأبو عبداهلل موىل جابر بن مسرة السُّو
 .روى عن أيب عبيدة بن عبداهلل بن مسعود، وسعيد بن جبري، وعكرمة موىل ابن عباس وغريهم

 .وعنه يونس بن راشد، واألعمش، وسفيان الثوري وغريهم
 .وثقه ابن معني وأبو زرعة والنسائي وابن سعد والعجلي وحممد بن عمار املوصلي

 .«ليس به بأس»: وعن ابن معني والنسائي
 .«صاحل احلديث، ولكن كان رأسًا يف التشيع»: وعنه. «ثقة وكان فيه شيء»: وقال أمحد

 .«صاحل احلديث»: وقال أبو حامت
 .يشري هبذا إىل مذهبه. «زائغ عن احلق معلن به»: وقال اجلوزجاين

 .«ثقة شيعي»: وقال الذهيب
 .وهو كذلك. «التشيعثقة رمي ب»: وقال ابن حجر

، اجلرح والتعديل (4   )، ضعفاء العقيلي (   )، أحوال الرجال (4476)العلل لإلمام أمحد 
، (6975)، ميزان االعتدال (4 46)، هتذيب الكمال (4 9، 949)، ثقات ابن شاهني (96 /5)

 (. 457)، التقريب ( 6 /9)، هتذيب التهذيب ( 44 )الكاشف 
-مات سنة إحدى . امسه كنيته: اهلذيل، امسه عامر ويقال بن مسعود هللأبو عبيدة بن عبدا -4

 .ومثانني -وقيل اثنتني
 .روى عن أيب موسى األشعري، وعمرو بن احلارث، وكعب بن عجرة رضي اهلل عنهم وغريهم

 .حاق السبيعي وغريهموعنه علي بن بذمية، وإبراهيم بن يزيد النخعي، وأبو إس
، لكن تكلم يف مساعه من أبيه، والذي وغريمها «الصحيحني»ال خالف يف توثيقه وحديثه يف 
 .وهو الذي صوبه ابن حجر يف أكثر من موضع. عليه أكثر احملدثني أنه مل يسمع من أبيه

 .«ثقة، والراجح أنه ال يصح مساعه من أبيه»: «التقريب»ومن ذلك قوله يف 
ثبت له »: «تعريف أهل التقديس»يته عنه من قبيل التدليس وليس اإلرسال فقال يف وجعل روا

 .وصنفه يف أهل املرتبة الثالثة. «لقاؤه، ومساع كالمه، فروايته عنه بالعنعنة داخلة يف التدليس
= 
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واهلل . ( )أي عطفتها ( )َأَطْرُت القوَس: ق، يقالعلى احل ( )أي تعطفوهم. العطف: األََْطر
 .(4)أعلم بالصواب

                                 
، تاريخ الدارمي عن ابن معني (7 4)، سؤاالت ابن اجلنيد البن معني (46  )طبقات ابن سعد 

، اجلرح (66  )، ترتيب ثقات العجلي (74  )، الكىن ملسلم (449)كىن للبخاري ، ال(6 6)
، سري أعالم النبالء ( 66 )، هتذيب الكمال (456)، املراسيل البن أيب حامت ( 7/46)والتعديل 

، تعريف أهل (   4)، التقريب (6/56)، هتذيب التهذيب (64 ص)، جامع التحصيل ( 5 /4)
 (.5  )التقديس 

 :على احلديث احلكم
 .-كما تقدم-ضعيف هبذا اإلسناد النقطاعه؛ فإن أبا عبيدة مل يسمع من أبيه على الصحيح 

 .مالءمة للفظ احلديث (أ)و( ب)، واملثبت من «تعطفوهنم»(: س)ويف  «تعطفونه»: يف األصل(   )
 .تيةواملثبت هو املوافق ملا يف املصادر اآل .«النفس»(: ب)ويف ، «الفرس»(: س)يف (   )
 (.46/ )مادة أطر  «الغريبني»هذا التعريف بنحوه يف (   )

 (.   / )، معجم مقاييس اللغة (49 / )غريب احلديث أليب عبيد : وينظر
مادة  «ترتيب اللسان»، جاء يف هامكسر الطاء وضجيوز فيها  (تأطُُِروهم: )وقوله يف احلديث

 .عطفه فانعطف، كالعود تراه مستديراً إذا مجعت بني طرفيه: يْأِطُرهُ ويْأُطُرهُ َأْطرًاه َرَطَأ(:  7/ )أطر 
 .النسخ األخرى ليست يف «واهلل أعلم بالصواب»(  4)
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 ومن كتاب الرقاق

 :من الصحاح

 .( )«( )ِبَجْدٍي َأَسّك مرَّ رسول اهلل »: حديث جابر رضي اهلل عنه يف حديثه -49
 .(4)ويقال للذي ال أذن له. األذن ( )الصغري: األَََسّك 

                                 
 (.س)ليست يف  «أسك»(   )
أيكم »: جبدي َأَسكَّ ميت، فقال مر النيب : ولفظه( 777 ح 6 4/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

فواهلل للدنيا أهون على اهلل من هذا »: ه لنا بشيء، فقالما حنب أن: فقالوا «حيب أن هذا له بدرهم؟
 .«عليكم

 :خترجيه
 (.769 ح  9  /4)أخرجه مسلم يف الزهد والرقائق 

 .«صغري»(: أ)يف (   )
 (.69 /9)، املفهم (69 / )، اجملموع املغيث مادة سكك (54 / )مشارق األنوار : ينظر(  4)

 .«فتناوله فأخذ بأذنه»: ماورد عن مسلم بلفظ :ومما يقطع بأن املعىن األول هو املراد
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َتِعس واْنَتَكس وإذا ِشيك فال »: يف حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه ومنه قوله  -44
 .( )«اْنُتِقش

 .( )الكّب ( )اهلالك، وأصله: التَّْعس
 .(4)َنَكْسُته نْكسًا، إذا قلبته على رأسه فانتكس: ويقال

 .(6)أي استخرجتها: َنَقْشت الشوكة من الرجل واْنَتَقْشُتهاو
الدينار والدرهم واخلميصة، باهلالك واالنكباب واالنتكاس  (5)يدعو على من استعبده

                                 
تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد »: ولفظه(  466ح 5 4/4) «املصابيح»احلديث يف (   )

آخذ ، إن أعطي رضي وإن مل يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فال انتقش، طوىب لعبد اخلميصة
بعنان فرسه يف سبيل اهلل، أشعث رأسه مغربة قدماه، إن كان يف احلراسة كان يف احلراسة، وإن كان يف 

 .«الساقة كان يف الساقة، إن استأذن مل يؤذن له وإن شفع مل يشفع

 :خترجيه
، 445 ح 646ص)أخرجه البخاري يف اجلهاد والسري، باب احلراسة يف الغزو يف سبيل اهلل 

 .يف املوضع الثاين بلفظه( 449 
 .خمتصرًا( 6 54ح 56  ص)ويف الرقاق، باب ما يتقى من فتنة املال 

 .«وأصلها»(: س)يف (   )
 (.6 7/ )مادة تعس  «الصحاح»التعريف بنصه يف (   )

بفتح العني )تعَِس : يريد الكب على الوجه، وهو السقوط، يقال «وأصله الكب»: وقوله
، (45 / )النهاية مادة تعس : ينظر. إذا عثر وانكب لوجهه: تعسي( وكسرها كما قال ابن األثري

 (.96/ )املصباح املنري 
 (.745/ )مادة نكس  «الصحاح»هذا بنصه يف (  4)

وهو دعاء عليه باخليبة؛ ألن من انتكس يف أمره فقد »(:  6 /6) «النهاية»وقال ابن األثري يف 
 .«خاب وخسر

 (.  6 / )مادة نقش  «الصحاح»بنصه يف (  6)
 .والتصويب من بقية النسخ «استبعده»: يف األصل(  5)
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 .( )به من البالءوفقدان الفرح فيما يصي
 .( )على بناء املفعول «فال اْنُتِقش»

كان يف احلراسة، وإن كان يف  إن كان يف احلراسة»: يف هذا احلديث أيضًا ومنه قوله 
 .حراسة العدو أن يهجم عليهم، وذلك يكون يف مقدمة اجليش: أراد باحلراسة «...الساقة

 .مؤخرة اجليش: ( )والساقة
 .(4)ائتماره ملا أمر وإقامته حيث أقيم، ال يفقد من مكانه حبال: واملعىن

دار  (6)عند دخوهلم: وإمنا ذكر احلراسة والساقة؛ ألهنما أشد مشقة وأكثر آفة؛ األول
 .عند خروجهم منها: احلرب، واآلخر

طوىب »: (5)وقوله «شيك فال انتقش وإذا»: هذا حديث واحد، وقد ُفِصل بني قوله: قلت
 .ظنًا منهم بأن ذلك حديثان وليس كذلك (9)بَفْصل «املصابيح»يف بعض نسخ  «لعبد

                                 
كالم يف هذا املوضوع حيسن الرجوع ( 47 /6 ) «جمموع الفتاوى»لشيخ اإلسالم ابن تيمية يف (   )

 (.  5/ )، فتح اجمليد (646ص)تيسري العزيز احلميد : وينظر أيضًا. إليه
 (.أ/   ل) «شرح املصابيح»وكذا قال البيضاوي يف (   )

( 6/79) «الفتح»وهكذا فسرها ابن حجر يف . أي مل جيد من خيرجها منه: واملعىن
 (.67 /  )و

(: 44  / ) «أعالم احلديث»وفسرها آخرون مبا يفيد أهنا على بناء املعلوم، فقال اخلطايب يف 
 غريب احلديث: وينظر. «معناه إذا أصابته الشوكة فال قدر على إخراجها وال استطاع ذلك»

 (.  / )، ومشارق األنوار (   / )للحريب 
مجع سائق، وهم الذين يسوقون جيش : الساقة»(:  4 / )مادة سوق  «النهاية»قال ابن األثري يف (   )

 .«الغزاة، ويكونون من ورائه حيفظونه
 (.  /7)، مرقاة املفاتيح (5/79)، فتح الباري (96  /6 )شرح املشكاة للطيـيب : يراجع(  4)
 .«يف»يف األصل زيادة (  6)
 .«وبني قوله»(: ب)يف (  5)
 (.س)إىل هنا ساقط من  «انتقش»: من قوله(  9)
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 .( )«فمسح عنه الرَُّحضاء»: رضي اهلل عنه يف حديثه ( )ومنه قول أيب سعيد -47
فلما  -( )أخذه الرَُّحضاء عند شدة الُبَرحاءوكان ي-يريد أنه أوحي إليه، ففاض عنه العرق 

 .سري عنه مسحها
 .(4)الَعَرق الذي يف أثر احلمى: والرَُّحضاء

إذا أصابت : َحِبَطت الدابة َتْحَبط َحَبطًا «أو ُيِلم وإن مما ينبت الربيع ما يقتل َحَبطًا»: وفيه
 .(6)طيبًا، فأفرطت يف األكل حىت تنتفخ فتموتمرعى 

                                 
 .«أيب سعيد اخلدري»(: أ)يف (   )
إن مما أخاف عليكم من بعدي ما »: ولفظه بتمامه( 4664ح 5 4/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

يا رسول اهلل أويأيت اخلري بالشر؟ فسكت حىت ظننا : فقال رجل «من زهرة الدنيا وزينتها يفتح عليكم
إنه ال يأيت اخلري »: أين السائل؟ وكأنه محده، فقال: أنه ينـزل عليه، قال فمسح عنه الرُّحضاء، وقال

يقتل َحَبطًا أو ُيِلم، إال آِكَلة اخَلِضر؛ أكلت حىت إذا امتدت خاصرتاها  ، وإن مما ينبت الربيع مابالشر
استقبلت عني الشمس فَثَلطت وبالت، مث عادت فأكلت، وإن هذا املال َخِضرة ُحلوة فمن أخذه حبقه 
ووضعه يف حقه فنعم املعونة هو، ومن أخذه بغري حقه كان كالذي يأكل وال يشبع، ويكون شهيدًا 

 .«القيامةعليه يوم 

 :خترجيه
 .متفق عليه

 (.456 ح  7 ص)أخرجه البخاري يف الزكاة، باب الصدقة على اليتامى 
 (. 44 ح 699ص)ويف اجلهاد والسري، باب فضل النفقة يف سبيل اهلل 

 (.9 54ح 64  ص)ويف الرقاق، باب ما حيذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها 
 (. 66 :    -   ح 9 9/ )زهرة الدنيا  ومسلم يف الزكاة، باب ختوف ما خيرج من

 (.45 / )ترتيب لسان العرب مادة برح . شدة احلمى: الُبَرحاء(   )
، النهاية (64 / )مشارق األنوار : وينظر(. 699 / )مادة رحض  «الصحاح»بنصه يف (  4)

( / 7 .) 
 (. 5/ )غريب احلديث أليب عبيد : وينظر(. 77 / )حبط مادة  «الغريبني»هذا التعريف بنصه يف (  6)
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 .( )أن يهلك أو يكاد أي يقرب «أو ُيِلم»: ( )قوله
 (6)النبات الرَّْخص (4)أكثر الروايات بكسر الضاد، وهو من ( )يف «اخَلِضر ِإال آِكَلة»: وفيه
، (9)ضرب من اجَلْنَبة؛ وهو ما له أصل غامض يف األرض (5)اخَلِضر هنا: قال األزهري. الغض

 .(4)َخِضَرة: فاملاشية تشتهيه فتكثر منه، واحدهتا
 .(6 )روي بزيادة هاء، وروي بضم اخلاء (7)وقد

                                 
 .«وقوله»(: ب)س و)يف (   )
، إكمال املعلم ( 97/ )، أعالم احلديث للخطايب ( 5/ )غريب احلديث أليب عبيد : ينظر(   )

( /67 .) 
 (.ب)و( س)، واملثبت من «ويف»(: أ)يف األصل و(   )
 .«من»مكان  «بني»(: س)يف (  4)
 (.459/ )القاموس احمليط مادة رخص : ينظر. الشيء الناعم: الراء بفتح(  6)
 .«ههنا»: يف النسخ األخرى(  5)
 .«األرض»مكان  «األصل»(: أ)يف (  9)
وهو ما له أصل غامض يف »: وقوله. مع تصرف يسري( 66 /9)هتذيب اللغة أبواب اخلاء والضاد (  4)

 .«التهذيب»كما هو واضح يف ( لنونبفتح اجليم وسكون ا)تفسري للَجْنَبة  «األرض
اخلضر ليس من أحرار البقول اليت تستكثر منها املاشية »(: 75 /4)وقال يف أبواب احلاء والطاء 

فتهلكه أكاًل، ولكنه من اجلنبة اليت ترعاها بعد هيج العشب ويبسه، وأكثر ما رأيت العرب جيعلون 
اشية ترتع منه شيئًا شيئًا وال تستكثر منه، فال حتبط اخَلِضر ما اخضر من احَلِلّي الذي مل يصفر، وامل

 : بطوهنا عنه، وقد ذكره طرفة فبني أنه من نبات الصيف يف قوله
 أنبت الصيف َعساِليَج اخَلِضر  كبنات امَلْخر َيْمَأْدن إذا
ف، وليس من أحرار بقول الربيع، والنعم ال تستوبله وال حتبط بطوهنا فاخلضر من كأل الصي

، (44  - 4  / )، ومادة خضر (574/ )ترتيب اللسان مادة جنب : ويراجع. ها.«عنه
 (. 6 /  )، فتح الباري (54/ )القاموس احمليط مادة جنب 

 (.س)ساقطة من  «وقد»(  7)
 (. 6 /  )لباري ، فتح ا(74/ )املفهم : يراجع يف ضبطها(  6 )
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 .وهو عبارة عن الشبع، فإهنما ميتدان عند امتالء البطن «حىت امتدت خاصرتاها»: وفيه
 .أي ذاهتا وقرصها «عني الشمس ( )استقبلت»: ولهوق

 .( )ثلط البعري، إذا ألقى بعره رقيقًا: أي ألقت بعرها، يقال: َثَلَطت «فَثَلَطت»: وفيه
على  «كتاب البخاري»كذلك نرويه من  «(4)هذا املال َخِضَرٌة ُحْلَوٌة ( )وإن»: وفيه
ويدل على -وهذا وإن كان أمثل من طريق اللغة  (6)«َخِضٌر ُحْلٌو» وقد روي أيضًا. التأنيث

أوثق وأكثر، واحلديث  (9)فإن الرواية يف األول -«فمن أخذه حبقِّه»: قوله (5)ذلك الضمري يف
باللفظ الذي رووه  إذا روي عن مجع من الصحابة على سياق واحد، كان وروده عن النيب 

 (7)وحكيم بن حزام (4)اخلدري أقوى وأثبت؛ وقد رواه أبو سعيد

                                 
وهو املوافق للفظ ( ب)، واملثبت من «واستقبلت»(: س)ويف  «فاستقبلت»(: أ)يف األصل و(   )

 .احلديث كما مضى
 (.4   / )مادة ثلط  «الصحاح»بنصه يف (   )
 .وهو املوافق لنص احلديث كما مضى( ب)و( س)واملثبت من  «فإن»(: أ)يف األصل و(   )
وإثباهتا أوىل؛ ألن كالم املؤلف عن التأنيث ( ب)و( س)، وأثبتها من (أ)ألصل وليست يف ا «حلوة»(  4)

 .يتناول الكلمتني، ولذلك أعادمها معًا برواية التذكري
 (. 66 :    ح) «صحيح مسلم»ورد يف (  6)
 .«من»(: ب)و( س)يف (  5)
 .واملثبت من بقية النسخ «األوىل»: يف األصل(  9)
عند البخاري : الذي مضى خترجيه وعليه شرح املؤلف، وقد جاء بالوجهنيحديث أيب سعيد هو (  4)

 .ومسلم بلفظ التأنيث، ويف لفظ عند مسلم بالتذكري
 .متفق عليه(  7)

 (. 49 ح  7 ص)أخرجه البخاري يف الزكاة، باب االستعفاف عن املسألة 
[   :النساء]         : ويف الوصايا، باب تأويل قوله تعاىل

 (.966 ح 669ص)
يعطي املؤلفة قلوهبم وغريهم من اخلمس وغريه  ويف فرض اخلمس، باب ما كان النيب 

 (. 4  ح 546ص)
= 
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 .رضي اهلل عنهم كذلك ( )وخولة بنت حكيم.......................................... 

                                 
واللفظ يف (  544ح  5  ص) «هذا املال خضرة حلوة»: ويف الرقاق، باب قول النيب 

 .، وأما يف الثاين والثالث فبالتذكري«خضرة حلوة»املوضع األول واألخري 
كنيتها أم شريك، وكانت من : ولة بنت حكيم بن أمية السَُّلمية امرأة عثمان بن مظعون، يقالهي خ(   )

، اإلصابة (5444)أسد الغابة : ينظر. ، وكانت امرأة صاحلة فاضلةالاليت وهنب أنفسهن للنيب 
 (.444/  )، هتذيب التهذيب (7    )

( خولة بنت قيس)أراد أن يقول  مل أقف عليه من حديث خولة بنت حكيم، ولعل املؤلف: أقول
 .فهو من حديثها كما سيأيت

بن قيس بن ثعلبة األنصارية النَّجَّارية، امرأة محزة بن ( بالقاف) وهي خولة بنت قيس بن َقْهد
ولة بنت خ: عبداملطلب، مث خلف عليها النعمان بن العجالن األنصاري، تكىن أم حممد، ويقال هلا

ثامر، وقيل مها اثنتان، وجزم علي بن املديين بأهنا واحدة، وثامر لقب لقيس بن قهد، ومال إليه ابن 
، التقريب (     ، 5    )، اإلصابة (5476)، أسد الغابة (4   )االستيعاب : ينظر. األثري

(4695.) 

 :ختريج حديث خولة بنت قيس
 .حدثنا قتيبة( 96  ح 64 /9)خذ املال أخرجه الترمذي يف الزهد، باب ما جاء يف أ

 .حدثنا هاشم( 94 /5)واإلمام أمحد 
 «هتذيب الكمال»ومن طريقه املزي يف -( 694ح 4  /4 ) «املعجم الكبري»والطرباين يف 

 .حدثنا مطلب بن شعيب، حدثنا عبداهلل بن صاحل -( 6 /7 )يف ترمجة عبيد سنوطا 
مسعت خولة بنت قيس، : ن عبيد أيب الوليد، قالثالثتهم عن الليث، عن سعيد املقربي، ع

، إن هذا املال خضرة حلوة»: يقول مسعت رسول اهلل : وكانت حتت محزة بن عبداملطلب تقول
 .«حسن صحيح»: وقال الترمذي. احلديث «..من أصابه حبقه بورك فيه

من طريق عبداحلميد بن ( 9/75) ترمجة خولة بنت قيس يف «أسد الغابة»وأخرجه ابن األثري يف 
 .جعفر األنصاري، عن سعيد، به
من طريق محاد بن ( 644)والطرباين ( 645 ح   4/ ) «املنتخب»وأخرجه عبد بن محيد يف 

 .سلمة، عن حيىي بن سعيد األنصاري، عن عمر بن كثري بن أفلح، عن عبيد، به
= 
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، ويف ترمجة (64 / )يف ترمجة حممد بن عيسى الزرقي  «التاريخ الكبري»وأخرجه البخاري يف 

حدثنا أخي، عن ابن أيب ذئب، عن حممد بن عيسى : قال لنا إمساعيل: قال( 6/466)عبيد سنوطا 
 .«هذا املال خضرة»: الزرقي، عن أبيه، عن خولة، به خمتصرًا بلفظ

 :دراسة إسناد الترمذي
امسه : ، أبو رجاء الَبْغالين، يقالابن طريف الثقفي (بفتح اجليم)بن َجميل  قتيبة بن سعيد - 
 .أربعني ومئتنيمات سنة . عليامسه  :، وقيلوقتيبة لقب حيىي

 .الدراوردي، وابن عيينة وغريهمالليث بن سعد، و روى عن
 .وعنه اجلماعة سوى ابن ماجه وغريهم

 .«قة ثبتث»: قال ابن حجر
، التقريب (   /4)، هتذيب التهذيب ( 446)هتذيب الكمال ، (454/  )تاريخ بغداد 

(66  ). 
 .مخس وسبعني ومئةمات سنة . ي، أبو احلارث املصريِمْهبن عبدالرمحن الَف الليث بن سعد -2

 . وغريهم ، وهشام بن عروةبن شهاب الزهري ، وحممدسعيد املقربيروى عن 
 . وغريهم ، وهاشم بن القاسم، وكاتبه عبداهلل بن صاحلقتيبة بن سعيدوعنه 

ما يف هؤالء املصريني أثبت »: وعن أمحد .«ثقة ثبت»: قال عنه اإلمام أمحد وعلي بن املديين
 .«من الليث

ثقة كثري احلديث، وكان َسِريًا من كان قد استقل بالفتوى يف زمانه، وكان »: وقال ابن سعد
 .«الرجال، نبياًل، سخيًا، له ضيافة

 .«ثقة ثبت فقيه إمام مشهور»: «التقريب»ويف 
سري أعالم ، (5 66)هتذيب الكمال ، (4 - /  )، تاريخ بغداد (56 /9)ثقات ابن حبان 

 (.6544)، التقريب (  4/4)هتذيب التهذيب ، (5  /4)النبالء 
 (.6  ص)تقدمت ترمجته . ثقة. املقربي سعيد سعيد بن أيب -3
أبو الوليد املدين، ( بفتح املهملة وضم النون اسم فارسي)ابن َسُنوطا : ، وقيلعبيد َسُنوطا -4

 .«من الثالثة»: ابن حجرقال . من املوايل
 .روى عن خولة بنت قيس

 .وعنه سعيد املقربي، وعمر بن كثري بن أفلح
= 
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 .أي أن هذا املال شيء كاخلضرة/إمنا أنَّث على معىن تأنيث املشبه به، : والوجه فيه أن يقال [أ/ 6 ]
أن احلياة به أو  ( )أو يكون على معىن فائدة املال، أي .معناه كالبقلة اخلضرة ( )إن: وقيل

 .( )العيشة خضرة
باملراعي  (4)وأما معناه على لفظ التذكري فظاهر؛ أي إن هذا املال ناعٌم ُمشتهى، شبهه

 .لألنعام (6)الشهية

                                 
 .«صحيحه»، وخرج له يف «الثقات»ذكره ابن حبان يف 

 .«مدين تابعي ثقة»: وقال العجلي
، ثقات ابن ( 7  )، ترتيب ثقات العجلي (459 )، الكىن ملسلم (6/466)التاريخ الكبري 

، نزهة (4464)، التقريب ( 9/9)، هتذيب التهذيب (944 )هتذيب الكمال ، (5  /6)حبان 
 (.696 )األلباب 

 :احلكم على احلديث
 .حسن صحيح: وتقدم قول الترمذي. صحيح هبذا اإلسناد

 .كما مضى «التاريخ»ويقويه الطريق الذي أخرجه البخاري يف 
فأعرضت  «الدنيا خضرة حلوةإن »وجتدر اإلشارة إىل أن للحديث طرقًا أخرى، لكنها بلفظ 

 .عنها؛ ألهنا مل تكن موافقة ملراد املؤلف
 (.ب)و( س)ليست يف  «إن»(   )
 .(أ)ساقطة من  «أي»(   )
وميكن أن يعرب عن املال بالدنيا؛ ألنه أعظم زينيت »(: 99  /6 ) «شرح املشكاة»قال الطيـيب يف (   )

فيوافق حديث أيب [ 45:الكهف]       : احلياة الدنيا، لقوله تعاىل
يعين يتفق اللفظان يف حديث أيب . ها.«الدنيا حلوة خضرة، وإن اهلل مستخلفكم: سعيد اخلدري

 .سعيد
 .«وحيتمل أن تكون التاء فيهما للمبالغة»(:  6 /  ) «الفتح»وقال ابن حجر يف 

 «مشبه» (:أ)يف (  4)
 .«املشهية»(: أ)يف (  6)
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واحلديث مشتمل على مثلني، ضرب أحدمها للُمْفِرط يف مجع الدنيا ومنعها، اآلِخذِ من غري 
 .، فال تزال به حىت هتلَكهحلها

واآلخر للمقتصد الذي يأخذها من حلها، فينتفع هبا وينفق الفضل منها، وال حيمله احلرص 
 .( )على تناول ما يهلكه وإمساِك ما يستضر بإمساكه

                                 
هتذيب اللغة أبواب احلاء والطاء . كالم املؤلف يف املثلني نقله عن األزهري مع بعض التصرف(   )

 (. 97،  97/ )، أعالم احلديث له (  9/ )غريب احلديث للخطايب : وينظر(. 75 /4)
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 :ومن الحسان

 .( )«ًاأو موتًا ُمْجِهَز َدًاِنإال هرمًا ُمْف»: يف حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه قوله  -76

                                 
دكم إال غىًن ُمْطِغَيًا، أو فقرًا ما ينتظر أح»: ولفظه( 4 46ح   4/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

َدًا، أو َهَرمًا ُمْفِنَدًا، أو موتًا ُمْجِهَزًا، أو الدجاَل فالدجاُل شر غائب ينتظر، أو ، أو مرضًا ُمْفِسُمْنِسَيًا
 .«الساعَة والساعُة أْدهى وَأَمّر

 :هخترجي
 : تدور أكثر أسانيده على عبداهلل بن املبارك، وقد روي عنه على أوجه

 .عنه عن معمر، عن سعيد بن أيب سعيد املقربي، عن أيب هريرة - 
 .عنه عن معمر، عمن مسع املقربي حيدث عن أيب هريرة - 
 .عنه عن معمر، عن سعيد املقربي، عن أبيه، عن أيب هريرة - 
 .ع املقربي حيدث عن أبيه، عن أيب هريرةعنه عن معمر، عمن مس -4

 .فهذا إمجال اإلختالف يف ذكر الواسطة بني معمر وأيب سعيد املقربي، ويف ذكر والد أيب سعيد

 :وإليك ختريج هذه األوجه
 (.عبداهلل بن املبارك، عن معمر، عن سعيد املقربي، عن أيب هريرة): الوجه األول

أخربنا احلسن بن حكيم املروزي، (    -   /4)قاق يف الر «املستدرك»أخرجه احلاكم يف 
إن كان معمر بن راشد »: وقال. بلفظه ،به ،، أنبأنا عبدان، أنبأنا عبداهلل بن املباركهأنبأنا أبو امُلَوجِّ

 .ووافقه الذهيب «مسع من املقربي فاحلديث صحيح على شرط الشيخني

 (.د املقربي، عن أيب هريرةابن املبارك، عن معمر، عمن مسع سعي) :الوجه الثاين
وهو برواية حيىي بن صاعد، عن -( 9ح  ص)البن املبارك  «الزهد»وهذا الوجه خمرج يف 

 .بلفظه -احلسني املروزي
 :ومن طريق ابن املبارك أخرجه

 .به، خمتصرًا ،حدثنا ابن املبارك( 664ح 47 / ) «الزهد»هناد يف 
من طريق عنبسة بن سعيد، عن ابن (  669 ح 69 /9) «شعب اإلميان»والبيهقي يف 

 .به، بلفظه ،املبارك
= 
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من طريق أيب إسحاق (   46ح 4  /4 )ول كتاب الرقاق أيف  «شرح السنة»والبغوي يف 

 .به، بلفظه ،، نا ابن املبارك[املروزي]اهلامشي، نا احلسني بن احلسن 

 (أيب هريرة ابن املبارك، عن معمر، عن سعيد املقربي، عن أبيه، عن): الوجه الثالث
بن سهم  بدالرمحنعحدثنا حممد بن (   56ح 46/ ) «مسنده»أخرجه أبو يعلى يف 

 .األنطاكي، حدثنا ابن املبارك، به، بنحوه

 (.ابن املبارك، عن معمر، عمن مسع املقربي حيدث عن أبيه، عن أيب هريرة): الوجه الرابع
يب جعفر حممد بن معاذ من طريق أ(   4ح   / ) «مسند الشهاب»أخرجه القضاعي يف 

 .، ثنا احلسني بن احلسن بن حرب، ثنا ابن املبارك، به، بلفظه[املاليين]

 :النَّظر يف اخلالف
من خالل العرض السابق تبني أن هناك خالفاً وقع على من دون ابن املبارك، وهو تلميذه احلسني 

 .املروزي
املقربي، عن أيب هريرة ؟ أو هو عن هل هو عن سعيد : فقد اختلفت الرواية عنه يف هذا احلديث

 .سعيد، عن أبيه، عن أيب هريرة ؟
وقد أسلفت أن الذي روى عنه  «عن أبيه»: مل يقل «الزهد»ففي رواية احلسني لكتاب 

 ثقة إمام يفوق يف احلفظ أهل»: قال عنه اخلليلي ،هو احلافظ حيىي بن حممد بن صاعد :الكتاب
، تذكرة احلفاظ (   /4 )تاريخ بغداد : ينظر. «ثقة ثبت حافظ»: وقال الدارقطين. «زمانه

 (. 4/66 )، سري أعالم النبالء (995/ )
 -فيما أخرج البغوي- أبو إسحاق إبراهيم بن عبدالصمد اهلامشي: وروى عنه هذا الوجه أيضًا

، السري ( 4 )، ميزان االعتدال (9  /5)تاريخ بغداد : ينظر. كما قال الذهيب «البأس به»وهو 
( 6/9 .) 

، وقد ترجم -فيما أخرجه القضاعي- فقد رواه أبو جعفر حممد بن معاذ املاليين: أما الوجه الثاين
وله . ميذ ومل ينقل فيه جرحًا وال تعدياًلوذكر له عددًا من التال( 4/444 ) «السري»له الذهيب يف 
 (.9/49)البن ماكوال  «اإلكمال»ترمجة يف 

= 
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إسقاط والد أيب سعيد املقربي من : فالذي يظهر بعد هذا أن الراجح يف حديث احلسني املروزي

الرواة عنه هلذا الوجه  من روايته، فإن «الزهد»اإلسناد؛ فعالوة على أن هذا هو املثبت يف كتاب 
 . واهلل أعلم. ظ وأكثرأحف

وبناًء على هذا الترجيح فإنه ال يبقى من األوجه األربعة السابقة سوى ثالثة، إْذ يسقط  :أقول
  .الوجه الرابع

هو الوجه الثاين الذي فيه إثبات واسطة بني معمر : والذي يترجح من هذه األوجه الثالثة
 :أسبابواملقربي، وحذف والد املقربي من اإلسناد، وذلك لعدة 

 .«كتابه»أنه الذي ثبته ابن املبارك يف  - 
 :اتفق على روايته عنه اثنان من أصحابه، مها - 
عمن نكتب بالكوفة؟ : سئل اإلمام أمحد. بن مصعب الكويف احلافظ هناد وهو ابن السري -أ
وهو من . «يعظم أحداً تعظيمه هلنادما رأيت وكيعاً »: وقال قتيبة بن سعيد. «عليكم هبناد»: فقال

 .«الصحيح»شيوخ مسلم يف 
، التقريب (6749)، الكاشف (455/  )، سري أعالم النبالء (7  /7)اجلرح والتعديل : ينظر

(9  6.) 
، وكان من كان من حفاظ أهل الكوفة»: قال أبو حامت. عنبسة بن سعيد بن أبان القرشي -ب

ووثقه أيضًا ابن . ووثقه «كان راوية عن ابن املبارك»: وقال ابن معني. «أصدق إخوته وأحفظهم
، ميزان (5/466)، اجلرح والتعديل ( 99 ،   6 )طبقات ابن سعد : ينظر. سعد والدارقطين

 (.5 56)االعتدال 
د تابعهم على هذا وهذا السبب خاص بشأن عدم ذكر والد سعيد املقربي يف اإلسناد، فق - 
، هتذيب (5 4 )هتذيب الكمال : ينظر. احلافظ الثقة عبداهلل بن عثمان بن َجَبلة: عبدان: الوجه

 (.456 )، التقريب (94 /6)التهذيب 
يف  -أيب يعلىعند -وهبذا يتبني أنه مل يذكر والد أيب سعيد سوى حممد بن عبدالرمحن بن سهم 

 .مقابل من ذكرنا، فحديثهم أوىل بالصواب
وهو خاص بشأن الواسطة بني معمر واملقربي؛ فلم أر من ذكر املقربي يف شيوخ معمر، وال  -4

استيعاب على الذي حرص  «هتذيب الكمال» معمراً يف تالميذ املقربي على جاللتهما، وباألخص يف
 . الشيوخ والتالميذ

= 



 611 الميسر في شرح المصابيح

                                 
 .اسطة بينهماوهذا يرجح إثبات و

رواية ابن املبارك، عن معمر، عمن مسع  -يف نظري-وباجتماع هذه األسباب تترجح : أقول
 .واهلل أعلم. املقربي، وليس عن معمر عن املقربي

 :«الزهد»دراسة إسناد ابن املبارك يف 
ن األعمش وثابت وهشام بن ثقة ثبت فاضل إال أن يف روايته ع. الصنعاين معمر بن راشد - 

 (.6  ص)تقدمت ترمجته . عروة وعاصم بن أيب النجود شيئًا وكذا ماحدث به بالبصرة
 .وانظر احلكم على احلديث. مل يثبت يف سند صحيح. من مسع املقربي -2
 (.6  ص)تقدمت ترمجته . ثقة. كيسان املقربي: سعيد بن أيب سعيد -3

 :احلكم على احلديث
 .ضعيف هبذا السند بسبب جهالة الراوي عن املقربي

حدثنا علي بن : قال( 746 ح  7 /4) «سطواأل»وقد وقفت عليه معينًا عند الطرباين يف 
، عن إبراهيم نا إسرئيل: نا إبراهيم بن املختار، قال: يد الرازي، قالنا حممد بن مح: سعيد الرازي، قال

مل يرو هذا احلديث عن »: وقال. بن أعني، عن معمر، عن حممد بن عجالن، عن سعيد املقربي، به
حممد بن عجالن إال معمر، وال عن معمر إال إبراهيم بن أعني، وال عن إبراهيم إال إسرائيل، وال عن 

 .«براهيم بن املختار، تفرد به حممد بن محيدإسرئيل إال إ
 :لكن هذا اإلسناد مسلسل بالضعفاء وهم: أقول
وقال . «ضعيف احلديث، منكر احلديث»: قال أبو حامت. البصري إبراهيم بن أعني العجلي - 
، ( 9 / )التاريخ الكبري : رينظ. «ضعيف»: «التقريب»ويف . «فيه نظر يف إسناده»: البخاري

، ( 7/ )، هتذيب التهذيب (46)، ميزان االعتدال (64 )، هتذيب الكمال (49/ )اجلرح والتعديل 
 (.64 )التقريب 
ليس »: ل ابن معنيقا. «هَيْوَحبُّ»: إبراهيم بن املختار التميمي أبو إمساعيل الرازي، يقال له - 
. «صاحل احلديث»: وقال أبو حامت. وتركه ُزنيج ومل يرضه. «فيه نظر»: وقال البخاري. «بذاك

 «الثقات»وذكره ابن حبان يف . «ال بأس به»: وقال أبو داود. «يكتب حديثه»: وقال ابن عدي
 .«عنه ابن محيديتقى حديثه من رواية »: وقال

= 



 619 الميسر في شرح المصابيح

                                 
فيحمل توثيقه . «صدوق ضعيف احلفظ» :«التقريب»يف وحاصل القول فيه ما قال احلافظ 

 .على جانب العدالة، وجترحيه على جانب احلفظ
، تاريخ ( 4)، الكامل البن عدي (4/56)، ثقات ابن حبان (4  / )اجلرح والتعديل : ينظر
، ( 4 / )، هتذيب التهذيب (   )، ميزان االعتدال (46 )، هتذيب الكمال (94 /5)بغداد 

 (.46 )التقريب 
وثقه مجاعة واألوىل »: وقال الذهيب. خمتلف فيه. أبو عبداهلل حممد بن محيد بن حيان الرازي - 
ليس »: وعن النسائي. «فيه نظر»: وعن البخاري. «كثري املناكري»: ونقل عن يعقوب قوله «تركه
 .«ن ابن معني حسن الرأي فيهحافظ ضعيف، وكا»: وقال ابن حجر. «بثقة

، الكامل البن عدي ( 6 / )، اجملروحني البن حبان (   /9)اجلرح والتعديل : ينظر
، الكاشف (9467)، ميزان االعتدال (59 6)، هتذيب الكمال (67 / )، تاريخ بغداد (967 )
 (.4 64)، التقريب (   /7)، هتذيب التهذيب (6 44)

 .لراوي املبهم مبا ورد عند الطرباينواخلالصة أنه ال يصح تعيني ا

أشري إليهما باختصار منبهاً على علة  -لكنهما يف غاية الضعف-وللحديث طريقان آخران : أقول
 :ضعفهما

 .«الترمذي جامع»وهو مشهور بلفظه ألنه يف : األول
 ، والعقيلي يف(69  ح 9/96)فقد أخرجه الترمذي يف الزهد، باب ماجاء يف املبادرة بالعمل 

 «الكامل»وابن عدي يف ، (4474ح 4  /4) «األوسط»، والطرباين يف (6  /4) «الضعفاء»
 رمحنلمن طريق ُمَحرَّر بن هارون، عن عبدا(  669 ) «نشعب اإلميا» ، والبيهقي يف( 5/44)

 .«...بادروا باألعمال سبعًا هل تنتظرون إال»: األعرج، عن أيب هريرة مرفوعًا به ويف أوله
 .وأشار إىل رواية معمر السابقة. «حسن غريب»: مذيوقال التر

 .«قد روي هذا احلديث بغري هذا اإلسناد من طريق أصلح من هذا»: وقال العقيلي
وهو ابن هارون ( بالراء والزاي)ُمْحِرز : ويقال( بالراء املكررة، وزن حممد)ُمَحرَّر : وعلته: أقول

 .«متروك»: «التقريب»قال احلافظ يف . ابن عبداهلل التيمي
، هتذيب الكمال (7 / )، اجملروحني -موضع التخريج-ضعفاء العقيلي والكامل : ينظر

 (.5477)، التقريب (6/66 )، هتذيب التهذيب (9675)، ميزان االعتدال (6466)
= 



 1 6 الميسر في شرح المصابيح

  

 .( )الرواية فيهما بالتخفيف، ومن شددمها مل يصب
َأْفَند الرجل؛ إذا كثر : يقال. الذي يبلغ بصاحبه إىل الَفَند، وهو ضعف الرأي: واهَلَرم امُلْفِند

 .( )كالمه من اخلرف، وَأْفَنده الكرب أيضًا
 .(4)السريع: واجَلِهيز. ( )أي َوِحّي: وموت ُمْجِهز

                                 
ارك، عن حيىي بن من طريق عبداهلل بن املب( 4 4) «مسند الشهاب»أخرجه القضاعي يف : الثاين

 .عبيداهلل، عن أبيه، عن أيب هريرة، به، بنحوه
: قال ابن حجر. حيىي بن عبيداهلل بن عبداهلل بن َمْوَهب التيمي املدين: وهذا اإلسناد فيه

، (65  )، الكامل البن عدي (   / )، اجملروحني (59 /7)اجلرح والتعديل : ينظر. «متروك»
، هتذيب التهذيب (  96)، املغين يف الضعفاء (7647)، ميزان االعتدال (5495)ذيب الكمال هت
 (. 9/49)، لسان امليزان (9677)، التقريب (   /  )

 .«فليس مبصيب»(: ب)و( س)يف (   )
 (.495 /6)مادة فند  «الغريبني»إىل هنا بنصه يف  «يقال أفند الرجل»: من قوله(   )

 (. 49 /5)، ترتيب لسان العرب (6 6/ )الصحاح : وينظر
ترتيب لسان العرب مادة . أسرع: حَّى بالشيءويعين سريع، وقد َوَحى َوَت( فعيل)على وزن ( َوِحّي)(   )

 (.4/4944)وحى 
 (. 4 / )مادة جهز  «اجملموع املغيث»بنصه يف (  4)
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ليس البن آدم حق يف سوى هذه »: ومنه حديث عثمان رضي اهلل عنه عن النيب  - 7
 .( )احلديث «...اخلصال

                                 
: يف سوى هذه اخلصالليس البن آدم حق »: ولفظه( 4 46ح 4 4/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

 «بيت يسكنه، وثوب ُيواري به عورته، وِجْلف اخلبز واملاء

 :خترجيه
 :وقع اختالف يف سند هذا احلديث على احلسن البصري

 .فرواه حريث بن السائب، عن احلسن، عن محران، عن عثمان بن عفان، عن النيب 
 .ورواه قتادة، عن احلسن، عن محران، عن رجل من أهل الكتاب

 (.مرساًل) رواه هشام بن حسان ومبارك بن فضالة، عن احلسن عن النيب و
 :وإليك تفصيل التخريج

 (احلسن، عن ُحمران، عن عثمان، عن النيب ): الوجه األول
 ومن طريقه الترمذي يف الزهد، باب -( 45ح 66 / ) «املنتخب»أخرجه عبد بن محيد يف 

، والضياء املقدسي يف ( 4  ح 9/76( )يف الدنيابدون ترمجة، عقب باب ما جاء يف الزهادة )
: حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث، حدثنا ُحَرْيث بن السائب، قال -(7  ح 466/ ) «املختارة»

 .«حديث صحيح»: وقال الترمذي. حدثين محران، به، بلفظه: مسعت احلسن يقول
ريقه الضياء ومن ط-( 4 ص) «الزهد»ويف ( 446ح  47/ ) «مسنده»وأخرجه أمحد يف 

طبقات احملدثني »، وأبو الشيخ يف (64ح  4ص) «القناعة»، وابن السين يف -(   )املقدسي 
 «شعب اإلميان»يف  هقيبي، وال(   /4)يف الرقاق  «املستدرك»، واحلاكم يف (6 / ) «بأصبهان

: معن عبدالصمد بن عبدالوارث به، بنحوه وبعضهم مبعناه، وقال احلاك( 46 5ح 69 /6)
 .ووافقه الذهيب «حيح اإلسنادص»

 96/ ) «مسنده»البزار يف : ومن طريقه-(  4ح  4/ ) «مسنده»وأخرجه الطيالسي يف 
هتذيب »، واملزي يف ( 5/ ) «احللية»، وأبو نعيم يف (69) «القناعة»، وابن السين يف (4 4ح

 ،به ،ائبث بن السْيَر، عن ُح-(6 9/ ) «تذكرة احلفاظ»، والذهيب يف ( 6/65) «الكمال
وهذا احلديث ال نعلمه يروى عن عثمان إال هبذا اإلسناد، وال أسند احلسن عن »: وقال البزار. عناهمب

 .«محران عن عثمان إال هذا احلديث
= 
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، (49 ح  7/ ) «املعجم الكبري»، والطرباين يف (44 / ) «الضعفاء»وأخرجه العقيلي يف 

( 59 6 ح 75 /9)و( 97 5، 46 5ح 69 /6)، والبيهقي (56) «القناعة»وابن السين يف 
 .سلم بن إبراهيمممن طريق ( 6  )والضياء املقدسي 
 .من طريق النضر بن مشيل( 97 / ) «غريب احلديث»واخلطايب يف ( 67)وابن السين 
 .من طريق إبراهيم بن مكتوم(  4 /5) «تاريخ بغداد»واخلطيب يف 

 .ثالثتهم عن حريث، به، مبعناه

 (.حلسن، عن محران، عن رجل من أهل الكتابا): الوجه الثاين
مسعت أمحد بن حنبل : من طريق األثرم قال( 94 /6 ) «تاريخ دمشق»خرَّج ابن عساكر يف 

 هذا شيخ بصري يروي حديثاً منكراً عن احلسن عن محران عن: ُيسأل عن حريث بن السائب؟ فقال
سعيد، عن قتادة، عن احلسن، . نعم: لقتادة خيالفه ؟ قا: قلت. -وذكر احلديث- عثمان عن النيب 

 .ها.حدثناه روح، عن سعيد: قال أبو عبداهلل. عن محران، عن رجل من أهل الكتاب
 (.66 / ) ريث بن السائبحيف ترمجة  «هتذيب التهذيب»وذكره ابن حجر يف 

 (احلسن، عن النيب ) :الوجه الثالث
مع  -47 /9)البن حجر  «ظرافالنكت ال»كما يف  «مسنده»أخرجه إسحاق بن راهويه يف 

زوائد »، وعبداهلل بن أمحد يف -(54 6 ح 75 /9) «الشعب»ومن طريقه البيهقي يف -( التحفة
 .عن عيسى بن يونس، عن هشام( 4 ص) «الزهد

 .طريق مبارك بن فضالة نم «اجلعديات»والبغوي يف ، ( 49ص) «الزهد»واإلمام أمحد يف 
 .«وهو مرسل جيد يف هذا املعىن شاهد ملا تقدم»: قيوقال البيه. كالمها عن احلسن، به

 : النظر يف اخلالف
تقدم إنكار اإلمام أمحد حلديث حريث بن السائب، ويؤيد ماسبق ماذكره اخلالل، كما يف 

سألت أبا عبداهلل عن : أخربين عصمة، ثنا حنبل، قال: قال اخلالل(  4ص) «من العلل املنتخب»
، وليس ن به بأس، إال أنه روى حديثًا منكرًا عن عثمان عن النيب ما كا: حريث بن السائب؟ قال

 .ها.، يعين هذا احلديثهو عن النيب 
كذا رواه حريث بن السائب عن احلسن »: قال( 7 / ) «العلل»وكذا أنكره الدارقطين يف 
عن احلسن عن محران عن بعض أهل : ، ووهم فيه، والصوابعن محران عن عثمان عن النيب 

= 
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وقد نقله مجاعة عن الدارقطين على الصواب، منهم  «بعض أهل البيت»حترفت فيه إىل ) .«تابالك

مث ما ( 977/ ) «العلل»، وابن اجلوزي يف (469/ ) «األحاديث املختارة»الضياء املقدسي يف 
 (.أثبته هو املوافق ملا ذكره اإلمام أمحد

هذا حديث ال »: -حديث حريثبعدما خرجه من -( 974/ ) «العلل»وقال ابن اجلوزي يف 
 .«يصح عن رسول اهلل 
حريث بن السائب عن احلسن وال »(: 49 / )يف ترمجة حريث  «الضعفاء»وقال العقيلي يف 

 .وذكر احلديث الذي معنا «...حدثناه إبراهيم بن حممد: يتابع على حديثه
الصواب؛ فإن حريثًا ومما تقدم يتبني ترجيح األئمة حلديث قتادة على حديث حريث وهو : أقول

كما سيأيت يف ترمجته عند دراسة اإلسناد، لكنه ال يقارن بقتادة وهو ابن دعامة ( ال بأس به)
 (.   ص)السدوسي، وهو ثقة ثبت كما مضى مرارًا وينظر 

لعلماء أن ، وقد أنكر افإنه جعله من كالم النيب ( املرسل)وهكذا أيضًا يقال يف الوجه الثالث 
 :وبالنظر إىل رواته جند أنه قد رواه اثنان. يكون من قوله 

قال أبو . ويف مساعه من احلسن البصري كالم. هشام وهو ابن حسان األزدي القردوسي - 
أنه أخذ كتب إمنا تكلموا يف حديثه عن احلسن وعطاء ألنه كان يرسل، وكانوا يرون »: داود

، ويف روايته عن احلسن وعطاء أثبت الناس يف ابن سريينة من قث»: ولذا قال ابن حجر. «حوشب
  .وأدخله ابن حجر يف املرتبة الثالثة يف املدلسني «كان يرسل عنهما: مقال؛ ألنه قيل

يل ، اجلرح والتعد(حتقيق البستوي -964،  69 )سؤاالت اآلجري أليب داود : تنظر ترمجته يف
، هتذيب (4  7)، ميزان االعتدال (66 /5)، سري أعالم النبالء ( 569)، هتذيب الكمال (7/64)

 (.69 ص)تعريف أهل التقديس ( 47 9)، التقريب (  /  )التهذيب 
وأدخله يف املرتبة  «صدوق يدلس ويسوي»: قال ابن حجر. البصري مبارك بن َفَضالة - 

 (. 44ص)وقد تقدمت ترمجته  .«تعريف أهل التقديس»لثة يف الثا
عن ابن ( 475/ ) «شرح العلل»فقتادة مقدم يف احلسن عليهما، وقد نقل ابن رجب يف : أقول
ما يف أصحاب »: ونقل عن أمحد قوله. «حفص املنقري، مث قتادة: أصحاب احلسن»: املديين قال
 .«بت من يونس، وال أسند عن احلسن من قتادةاحلسن أث

أن الصواب يف هذا احلديث أنه عن احلسن البصري، عن محران موىل عثمان، عن : واخلالصة
 .واهلل أعلم. وليس هو عن النيب . رجل من أهل الكتاب

= 
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 :دراسة إسناد عبد بن محيد

 (.654ص)تقدمت ترمجته . ثقة. ن سعيدب عبدالصمد بن عبدالوارث - 
. اهلاليل البصري، أبو عبداهلل املؤذن: ، وقيلابن السائب التميمي( آخره مثلثة مصغر) ُحَرْيث -2

 .من السابعة: قال ابن حجر
 .حممد بن املنكدر، ويزيد الرقاشي وغريهمروى عن احلسن البصري، و

 .وعنه عبدالصمد بن عبدالوارث، ومسلم بن إبراهيم، وأبو داود الطيالسي وغريهم
 .«ما كان به بأس»: روى حنبل عن أمحد قوله

 .«صاحل»: وعنه. «ثقة»: وقال ابن معني
 . «شيخ ثبت ال بأس به»: وقال يعقوب بن سفيان

 .«ال بأس به»: وقال العجلي
... ضعيف احلديث، جابر اجلعفي أحب إلينا منه: سألت أيب عنه فقال»: وقال ابن أيب حامت

 .«حريث بن السائب مابه بأس: كتبت ثانيًا من أصله، فقال
، والذهيب يف غري واحد من كتبه، وابن «هتذيب الكمال»والقول األخري هو الذي نقله املزي يف 

 .وغريهم «التهذيب»حجر يف 
من متقين أهل »: «مشاهري علماء األمصار»وقال يف . «الثقات»حبان يف وذكره ابن 

 .«البصرة
 .«ليس له إال اليسري من احلديث»: وقال ابن عدي. «ليس بشيء»: وقال أبو داود

 .«الضعفاء»وذكره الساجي يف كتابه 
 .«صدوق خيطئ»: وقال ابن حجر. «ثقة»: وقال الذهيب
وال ينزل عن ذلك؛ فإن أكثر األئمة وكبارهم على ( أس بهال ب)الذي يظهر أنه : خالصة حاله

 فمن أجل إنكار العلماء عليه هذا احلديث الذي معنا  «الضعفاء»ذلك، وأما إدخال الساجي له يف 
 .يف معرض إنكاره حلديثه «ماكان به بأس» :بل إن أمحد قال -فقد أنكره أمحد وغريه كما مضى-

 .واهلل أعلم. ة إىل قلة حديثهوأما قول أيب داود فلعل ذلك إشار
، املعرفة ليعقوب (674)، سؤاالت اآلجري أليب داود ( 4ص)املنتخب من العلل للخالل 

، مشاهري علماء األمصار (4  /5)، ثقات ابن حبان (54 / )، اجلرح والتعديل (6  / )
ميزان  ،( 9  )، هتذيب الكمال (76 )، ثقات ابن شاهني (49 )، الكامل البن عدي (    )

= 
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، (64 / )، هتذيب التهذيب ( 74)، الكاشف (66  )، املغين يف الضعفاء (976 )االعتدال 
 (.46  )التقريب 
تقدمت . ثقة فقيه فاضل مشهور، يرسل كثريًا ويدلس. البصري احلسن بن أيب احلسن -3
 (.   ص)ترمجته 
، اشتراه يف زمن أيب بكر الصديق، ابن أبان، موىل عثمان بن عفان( بضم أوله) ُحْمران -4

 .ومات سنة مخس وسبعني وقيل غري ذلك
 .روى عن مواله عثمان بن عفان، ومعاوية بن أيب سفيان رضي اهلل عنهم

 .ء بن يزيد الليثي، وعروة بن الزبري وغريهموعنه احلسن البصري، وعطا
 .«صحيحيهما»خرج له البخاري ومسلم يف 

 .«من تابعي أهل املدينة وحمدثيهم»: وقال ابن معني
وذكره ابن حبان يف . «وكان من العلماء اجللة أهل الرأي والشرف»: وقال ابن عبدالرب

 .«الثقات»
 .«تجون حبديثهكان كثري احلديث، ومل أرهم حي»: وقال ابن سعد

 . «لكن ما قال ما بليته قط»: -معقبًا-قال الذهيب  «الضعفاء»وأورده البخاري يف 
 .«صحيحه»وقد تقدم أن البخاري احتج به يف : أقول

 .«تكلم فيه مبا ال يؤثر فيه»: وقال احلاكم
: رةوم. «حجة»: وقال الذهيب مرة. كما قال احلافظان الذهيب وابن حجر( ثقة)فالصواب أنه 

 .واهلل أعلم. «ثقة نبيل»: ومرة. «ثبت»
، ( 9 /6 )، تاريخ دمشق (97 /4)، ثقات ابن حبان (  6 ،  47)طبقات ابن سعد 

، من تكلم فيه وهو ( 94 )، املغين يف الضعفاء (74  )، ميزان االعتدال (475 )هتذيب الكمال 
، ( 4 /4)، سري أعالم النبالء (  )، الرواة الثقات املتكلم فيهم مبا ال يوجب ردهم (76)موثق 

 (.  6 )، التقريب ( 66 )، اإلصابة (  / )هتذيب التهذيب 

 :احلكم على احلديث
أخطأ فيه، فجعله من كالم النيب ( حريث بن السائب)مما تقدم يتبني أن إسناده حسن، لكنَّ راويه 

جعله مأخوذًا عن بعض الذي ( قتادة)، وقد أنكر اإلمام أمحد وغريه ذلك عليه، وصوبوا حديث 
 .واهلل أعلم. أهل الكتاب
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إذا اكتفى بذلك . خرة، وال سؤال عنهما وجب له من اهلل، من غري َتِبَعٍة يف اآل: أراد باحلق
مل ُيسأل عنه؛ ألنه من احلقوق اليت البد للنفس منها، وأما ما سواه فإنه من احلظوظ،  ( )من ِحلٍّه

 .( )ُيسأل عنه ويطالب بشكره، ويلزمه فيه من حقوق اهلل وحقوق العباد ما حده الشرع
: ويقال ِللدَّنِّ. (4)بالظَّْرف كاخُلْرج واجُلَواِلق ( )سر هناُف اجِلْلف «وجَِْلُف اخلبز»: وفيه
 .(6)اجِلْلف

: أنه قال (9)، مث روى بإسناده عن النَّْضر بن ُشَميل(5)«كتابه»وقد رواه الترمذي يف 

                                 
 .«من حل»: ويف بقية النسخ( ب)كذا يف (   )
 (أ/   ل)شرح املصابيح للبيضاوي : ينظر(   )
 .«ههنا»: يف النسخ األخرى(   )
 .ونسب القول البن األعرايب( 64 / )مادة جلف  «الغريبني»بنصه يف (  4)

ترتيب اللسان مادة خرج : ينظر. وعاءان معروفان يوضع فيهما الطعام وغريه: ، واجُلواِلقواخُلْرج
 (. 55/ )، ومادة جلق (5   / )

 .«أصل اجِلْلف الدَّنُّ الفارغ: قال أبو عبيدة»(: 7   /4)مادة جلف  «الصحاح»قال يف (  6)
 (.77 / )املعجم الوسيط مادة دنن : ينظر. وعاء كبري للخمر وحنوها: والدَّّن

 .«ختريج احلديث»: راجع(  5)
كان إمامًا يف احلديث والعربية . ، أبو احلسن النحوي البصري نزيل مروهو النضر بن مشيل املازين(  9)

ومات سنة . ألثبات، وهو أول من أظهر السنة مبرو ومجيع خراسانواألدب وأيام الناس، من الثقات ا
 . ثالث ومئتني
، (4  /7)، سري أعالم النبالء (4  / )، تذكرة احلفاظ (79 /6)وفيات األعيان : ينظر

 (.6  9)تقريب التهذيب 
ب با «لغةهتذيب ال»ومبعىن قول النضر بن مشيل، قال ابن األعرايب كما نقل األزهري يف : أقول

 :وأنشد( 46/  )اجليم والالم 
 جبنوب َزخَّة عند آل معـارك  الَقـْفر خري من َمبيت ِبتُّـه
 بيين وبني غالمهم ذي احلارك  جاءوا ِبِجْلٍف من شعري يابس
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 . ومل يبني مأخذه. ( )«يعين ليس له إدام: ِجْلف اخلبز»
خبط بعض احلفاظ مقروءة على  «لترمذيكتاب ا»وقد وجدت هذا اللفظ يف نسخة من 

النضر بن  ( )مقيدًا بفتح الالم يف منت احلديث، وفيما ذكره عن ( )مجع من حفاظ أصبهان
 .(4)مشيل

                                 
 .ساقه عقب خترجيه للحديث(   )
بالباء وبالفاء، وبفتح اهلمزة على األشهر ويقال بكسرها، مدينة عظيمة مشهورة : أصبهان أو أصفهان(   )

من بالد فارس، ومركز إقليم يسمى بامسها، وقد أطنب واصفوها يف تعداد حماسنها ووصف مجاهلا، 
، وهي اليوم تقع يف إيران إىل اجلنوب أي نصف الدنيا «هان نصف جهانأصف»: حىت قال بعضهم

 .كياًل تقريبًا( 6 4)من طهران مبسافة 
وكانت تزخر بعدد كبري من احلفاظ والعلماء، بل كانت تضاهي بغداد يف علو اإلسناد وكثرة 

شيخ األصبهاين أبو ال: احلديث واألثر، وقد مجع تاريخ علمائها مجاعة من أهل العلم، من أشهرهم
، ( 5 / )معجم ما استعجم : ينظر. «والواردين عليها طبقات احملدثني بأصبهان»ومسى كتابه 

، (4  ص)، بلدان اخلالفة الشرقية (   ص)، األمصار ذوات اآلثار (65 / )معجم البلدان 
 (.67-  / ) «طبقات احملدثني بأصبهان»عبدالغفور البلوشي لكتاب . مقدمة د

 .«من»(: أ)يف (   )
 (.99 / )النهاية البن األثري مادة جلف : ينظر(  4)
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إن من َأْغبط أوليائي »: ( )أنه قال ومنه حديث أيب أمامة رضي اهلل عنه، عن النيب  - 7
 .( )احلديث «...يف احلاِذِفمؤمن َخ: عندي

                                 
 .؛ جعل احلديث من كالم النيب «املصابيح»كذا عند املؤلف تبعًا لـ(   )

 «هدزال»قد جاء كذلك أيضًا يف مجيع مصادر التخريج اليت وقفت عليها، سوى ما ورد يف و
وهو الصواب الذي يقتضيه . «عز وجل يعين قال اهلل»: لإلمام أمحد؛ حيث زاد يف هذا املوضع

 .السياق
، ذو أغبط أوليائي عندي ملؤمن خفيف احلاذ»: ولفظه(   46ح 6 4/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

باألصابع،  أطاعه يف السِّر، وكان غامضًا يف الناس ال يشار إليهوبه رحظ من الصالة، أحسن عبادة 
 .«ُعجَِّلت منيته، َقلَّت بواكيه، َقلَّ تراثه»: مث َنَقد بيده فقال. «وكان رزقه كفافًا فصرب على ذلك

 :خترجيه
: ومن طريقه- (64ص)نعيم بن محاد رواية يف زوائد  «الزهد»أخرجه عبداهلل بن املبارك يف 

شرح »، والبغوي يف (44  ح 9/74)الترمذي يف الزهد، باب ماجاء يف الكفاف والصرب عليه 
عن حيىي بن أيوب،  -(4644ح 45 -46 /4 )يف الرقاق، باب القناعة بالقليل من الدنيا  «السنة
وقال . به، بلفظهعن علي بن يزيد، عن القاسم أيب عبدالرمحن، عن أيب أمامة، داهلل بن زحر، يعن عب

 .(حيىي بن أيوب :«الزهد»وسقط من . )حديث حسن: الترمذي
يف األطعمة  «املستدرك»، واحلاكم يف (7   ح 49 / ) «مسنده»ه الروياين يف وأخرج

 .من طريق عبداهلل بن وهب(    /4)
 .من طريق سعيد بن أيب مرمي( 7 94ح 66 /4) «الكبري»والطرباين يف 

وهذا إسناد للشاميني صحيح عندهم ومل »: وقال احلاكم. كالمها عن حيىي بن أيوب، به، بنحوه
 .«ال، بل إىل الضعف هو»: وتعقبه الذهيب فقال .«خيرجاه

 5/474 ) «مسنده»، واإلمام أمحد يف (767ح 464/ ) «مسنده»وأخرجه احلميدي يف 
( 66 ) «الزهد»وابن األعرايب يف ( 5 ص) «الزهد»، ويف (74   ح 5 5/6 )و( 59   ح

علي )دي وابن األعرايب ذكر وليس عند احلمي. بنحوه. من طريق أيب املهلب، عن عبيداهلل بن زحر، به
 (.بن يزيد

 «الزهد»، ويف (4 54ح 7  /6) «اإلميان شعب»، والبيهقي يف (66  )وأخرجه الروياين 
 .من طريق جرير( 79 ح    ص)

= 
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من طريق عبدالعزيز بن  -(6 / ) «احللية»ومن طريقه أبو نعيم يف -( 9456)والطرباين 

 .مسلم
 .داهلل بن زحر، بهكالمها عن ليث بن أيب سليم، عن عبي

 «الزهد»ومن طريقه البيهقي يف -( 7   ح  46/ ) «مسنده»وأخرجه الطيالسي يف 
 .عن مهام -(75 )

 .عن إمساعيل بن إبراهيم( 79   ح 6 5/6 ) «املسند»واإلمام أمحد يف 
  7 /9) «الشعب»ومن طريقه البيهقي يف -( 6 ح 67ص) «الزهد»وابن األعرايب يف 

 .ق احلسن بن أيب جعفرمن طري -(69 6 ح
 .لكن ليس يف إسناده علي بن يزيد. ثالثتهم عن ليث، به
فوائد »ومن طريقه أبو سعيد النقاش يف -( 6 ح 49ص) «الغرباء»وأخرجه اآلجري يف 

علي ]، عن أيب عبدامللك [خالد بن أيب يزيد]من طريق أيب عبدالرحيم  -(6 ح 6 ص) «العراقيني
 .به، بنحوه[ بن يزيد

حدثنا حممد بن حيىي، ثنا ( 9  4ح 94  / )ه ابن ماجه يف الزهد، باب من اليؤبه له وأخرج
عمرو بن أيب سلمة، عن صدقة بن عبداهلل، عن إبراهيم بن مرة، عن أيوب بن سليمان، عن أيب أمامة، 

 .مبعناه. به
، -( 6 6 ) «الشعب»ومن طريقه البيهقي يف -( 64 ) «الزهد»وأخرجه ابن األعرايب يف 

 (.   /6)يف ترمجة العالء بن هالل  «الكامل»وابن عدي يف 
عمر بن : حدثنا أيب: حدثنا هالل بن عمر، قال: حدثنا أيب، قال: حدثنا هالل بن العالء، قال

 .مبعناه. هالل، عن أيب غالب، عن أيب أمامة، به

 :دراسة إسناده عن ابن املبارك
 .املتوىف سنة مثان وستني ومئة. ، أبو العباس املصريالغافقي حيىي بن أيوب - 

 .روى عن عبيداهلل بن زحر، وإمساعيل بن أمية، ومالك بن أنس وغريهم
 .وعنه عبداهلل بن املبارك، وعبداهلل بن وهب، وسعيد بن أيب مرمي وغريهم

والذي وقفت عليه ، «هتذيب التهذيب»كذا يف : أقول. )«ثقة»: روى الترمذي عن البخاري
 (.صدوق: هو قوله «علل الترمذي الكبري»يف 

 .«حافظ»: زاد يعقوب. «ثقة»: وقال ابن معني ويعقوب بن سفيان وإبراهيم احلريب
= 
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 .«ليس به بأس»: وعنه. «صاحل»: وعن ابن معني
 .«هو صاحل»: ابن أيوب ثقة؟ فقال: قلت أليب داود: وقال اآلجري

من ثقات أهل مصر »: «مشاهري علماء األمصار»وقال يف . «الثقات»وذكره ابن حبان يف 
 .«يغرب

 .«صدوق يهم»: وقال الساجي
 .«ليس بذاك القوي»: وعنه. «ليس به بأس»: وقال النسائي
 .«حمله الصدق، يكتب حديثه وال حيتج به»: وقال أبو حامت

له أشياء » :وعنه. «كان من وجوه أهل البصرة، ورمبا خل يف حفظه»: وقال أمحد بن صاحل
 .«خيالف فيها

 .«يف بعض حديثه اضطراب»: وقال الدارقطين
ضعيف، كان خيطئ »: وعنه. «خيطئ خطأً كثريًا»: وعنه. «سيئ احلفظ»: وقال اإلمام أمحد

 .«كثريًا
 .«منكر احلديث»: وقال ابن سعد
 .«ال حيتج به»: وقال اإلمساعيلي
 .«حيتج به هو ممن قد علمت حاله وأنه ال»: وقال ابن القطان

 .«إذا حدث من حفظه خيطئ، وماحدث من كتاب فليس به بأس»: وقال احلاكم أبو أمحد
وقال . كتبه كما قال الذهيب يف غري واحد من «صدوق»لعل أعدل ماقيل أنه : خالصة حاله

، وهو ذكرهأال أرى يف حديثه إذا روى عنه ثقة أو يروي هو عن ثقة حديثًا منكرًا ف»: ابن عدي
 .«دوق ال بأس بهعندي ص

فيه »: «التلخيص احلبري»وقال يف . «صدوق رمبا أخطأ»: «التقريب»وقال ابن حجر يف 
 .«مقال، ولكنه صدوق

 .وقد استشهد به البخاري وخرج له مسلم وغريه
إمنا  -لسعة روايته-ولعل الذين ضعفوه وتكلموا فيه إمنا نظروا إىل أخطائه ومناكريه، وتلك 

له غرائب ومناكري يتجنبها »: «السري»ولذا قال الذهيب يف . قة إىل الصدوقتنـزله عن درجة الث
 .واهلل أعلم. «أرباب الصحاح، وينقون حديثه، وهو حسن احلديث

= 
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، ضعفاء النسائي (66 / )، علل الترمذي الكبري (9 6 )سؤاالت اآلجري أليب داود 

، اجلرح والتعديل (  6 )، ضعفاء العقيلي (64 ص)، املنتخب من العلل للخالل (569)
، الكامل البن عدي (  6 )، ثقات ابن شاهني (4 6 )، مشاهري علماء األمصار (9  /7)
، سري (7496)، ميزان االعتدال ( 597)، هتذيب الكمال (447 )، التعديل والتجريح (    )

ن ، ديوا(9  5)، الكاشف (59 )، ذكر أمساء من تكلم فيه وهو موثق (4/6)أعالم النبالء 
، (46/ )، التلخيص احلبري (677،  66/ )، شرح علل الترمذي البن رجب ( 456)الضعفاء 

 (.    )، حبر الدم (  96)، التقريب ( 5 /  )هتذيب التهذيب 
: قال ابن حجر. الضَّْمري موالهم، اإلفريقي( بفتح الزاي وسكون املهملة) ُعَبْيداهلل بن َزْحر -2

 .«من السادسة»
 .روى عن علي بن يزيد األْلهاين، وسليمان األعمش، والربيع بن أنس وغريهم

 .وعنه حيىي بن أيوب املصري، وأبو املهلب مطرح بن يزيد، وليث بن أيب سليم وغريهم
 .«ثقة»: قال البخاري وأمحد بن صاحل

 .«ليس به بأس»: النسائي وقال. «ال بأس به صدوق»: وقال أبو زرعة
 :هذا ما قيل فيه من جهة التعديل، أما الذين ضعفوه وتكلموا فيه فهم األكثر

 .فقد ضعفه اإلمام أمحد وابن معني ويعقوب بن سفيان والدارقطين
 .«ليس بالقوي»: وعن الدارقطين. «ليس بشيء»: وعن ابن معني

 .«منكر احلديث»: وقال علي بن املديين
 .«لني احلديث»: متوقال أبو حا

 .«هو صاحب كل معضلة وإن ذلك لبني على حديثه»: وقال أبو مسهر
 .«يكتب حديثه وليس بالقوي»: وقال العجلي
منكر احلديث جدًا، يروي املوضوعات عن األثبات، وإذا روى عن علي بن »: وقال ابن حبان

لي بن يزيد والقاسم أبو عبدالرمحن يزيد أتى بالطامات، وإذا اجتمع يف إسناد خرب عبيداهلل بن زحر وع
ال يكون منت ذلك اخلرب أال مما عملته أيديهم، فال حيل االحتجاج هبذه الصحيفة، بل التنكب عن 

 .«رواية عبيداهلل بن زحر على األحوال أوىل
 .«كان رجاًل صاحلًا، ويف حديثه لني»: وقال اخلطيب

= 
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خمتلف فيه وهو »: «املغين»الذهيب يف وقال . كما قال أكثر العلماء «ضعيف»: خالصة حاله
فيه اختالف وله »: «الكاشف»ويف  .«ليس حبجة»: «الديوان»وقال يف . «إىل الضعف أقرب

 .«مناكري
فلعله للجمع بني األقوال، وإال فقد قال يف . «صدوق خيطئ»: «التقريب»وأما قول احلافظ يف 

 .«واٍه»: «الدراية»
. ليس األمر كما قال ابن حبان فتلك مبالغة مل يوافق عليهاوهو مع ضعفه يكتب حديثه، و: أقول
 .واهلل أعلم

، ( 9 ، 66 )، سؤاالت أيب داود ألمحد (654،   6)سؤاالت ابن اجلنيد البن معني 
، ترتيب ثقات (  6/ )، علل الترمذي الكبري (7 6 ،   6 )سؤاالت اآلجري أليب داود 

، (69  )الكامل البن عدي (  5/ )اجملروحني  ،(6  /6)، اجلرح والتعديل (65  )العجلي 
، سؤاالت السلمي (4  / )، العلل له (9  )، الضعفاء للدارقطين ( 47)الضعفاء البن شاهني 

، املغين يف الضعفاء (54 6)، ميزان االعتدال (  5 )، هتذيب الكمال (75 )للدارقطين 
، التقريب (  /9)لتهذيب ، هتذيب ا(644 )، الكاشف ( 57 )، ديوان الضعفاء (  7 )
 (.47 / )، الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية (76 4)

 .مات سنة بضع عشرة ومئة .، أبو عبدامللك الدمشقيبن أيب هالل األْلهاين علي بن يزيد -3
 .ن مكحول الشاميروى عن القاسم أيب عبدالرمحن عن أيب أمامة نسخة كبرية، وع

 .وعنه عثمان بن أيب العاتكة، وعبيداهلل بن َزْحر وغريمها
 .«منكر احلديث، ضعيف»: قال البخاري
 .«ضعيف احلديث، أحاديثه منكرة»: وقال أبو حامت

 .«واهي احلديث، كثري املنكرات»: وقال يعقوب بن سفيان
ال الدارقطين، والربقاين، ، وكذلك ق«متروك احلديث»: وعنه. «ليس بثقة»: وقال النسائي

 .واألزدي
 .«ضعفه مجاعة ومل يترك»: «الكاشف»وقال الذهيب يف 
 .«ضعيف»: وقال ابن حجر

، (64 4)هتذيب الكمال ، (67  )، الضعفاء للعقيلي ( 46/ )التاريخ األوسط للبخاري 
 .(9 44)، التقريب (45 /9)، هتذيب التهذيب ( 74 )، الكاشف ( 679)ميزان االعتدال 

= 
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مات سنة اثنيت عشرة  .، أبو عبدالرمحن صاحب أيب أمامةالشامي القاسم بن عبدالرمحن -4
 .ومئة

مل يسمع من أحد منهم إال من أيب : روى عن أيب أمامة الباهلي، وعن غريه من الصحابة، وقيل
 .أمامة

 .ن يزيد األْلهاين وغريمهاوعنه عبدالرمحن بن يزيد بن جابر، وعلي ب
، زاد «ثقة»: قال البخاري وابن معني ويعقوب بن سفيان ويعقوب بن شيبة والترمذي والعجلي

 .«يكتب حديثه، وليس بالقوي»: العجلي
 .«كان خيارًا فاضاًل، أدرك أربعني رجاًل من املهاجرين واألنصار»: وقال اجلوزجاين
 .«قيم، ال بأس به، وإمنا ينكر عنه الضعفاءحديث الثقات عنه مست»: وقال أبو حامت

 .«من ثقات املسلمني»: وقال أبو إسحاق احلريب
 .«حدث عنه علي بن يزيد بأعاجيب، ما أراها إال من قبل القاسم»: وقال اإلمام أمحد
املعضالت ويأيت عن الثقات باألشياء املقلوبات،   ممن يروي عن رسول اهلل»: وقال ابن حبان

 .«ىل القلب أنه كان املتعمد هلاحىت يسبق إ
 .«منكر احلديث»: وقال الغاليب
وأما هذه املنكرات اليت تقع يف حديثه فهي من الرواة . ثقة، كما عليه أكثر األئمة :خالصة حاله

 . الضعفاء عنه، كما تقدم من قول أيب حامت
: وقال أيضًا. «-اء يعين الضعف -إذا روى عنه الثقات أرسلوا ما رفع هؤالء »: وقال ابن معني

مث جييء من املشايخ الضعفاء ما يدل حديثهم على .. الثقات يروون هذه األحاديث وال يرفعوهنا»
 .- «التهذيبني»، و«األوسطتارخيه »كما يف  -وحنوه قال البخاري . «ضعفهم

، اجلرح (  6/ )، علل الترمذي الكبري ( 5 / ) األوسط، التاريخ (67 /9)التاريخ الكبري 
، ميزان االعتدال (4466)، هتذيب الكمال (   /  )، اجملروحني البن حبان (   /9)والتعديل 

، جامع (74 /6)، سري أعالم النبالء (9 46)، الكاشف (6 4 )، ديوان الضعفاء (  54)
 (.6496)، التقريب (47 / 4)، هتذيب التهذيب (6 5)التحصيل 

 :احلكم على احلديث
 :يث ضعيف هبذا اإلسناد؛ لضعفمما تقدم يتبني أن احلد

= 
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كما -( أبو عبدالرحيم خالد بن أيب يزيد احلراين)لكنه توبع، فقد تابعه . عبيداهلل بن زحر - 
 .وإسناد هذه املتابعة صحيح إىل أيب عبدالرحيم -تقدم

 .علي بن يزيد األهلاين - 
 :-كما تقدم-وقد وقفت له على متابعتني 

وإسناد هذه املتابعة ضعيف، ففي . ريق أيوب بن سليمانما خرجه ابن ماجه من ط: األوىل
 :إسنادها
. «ضعيف»: وقال ابن حجر. «جمهول»: قال أبو حامت والذهيب. أيوب بن سليمان، شامي -أ
، (  6)، ديوان الضعفاء (9 6)، الكاشف (646 )، ميزان االعتدال (6 5)هتذيب الكمال : ينظر
 (.4 5)، التقريب (64 / )ذيب التهذيب هت

. ضعفه اإلمام أمحد وابن معني وأبو زرعة والبخاري وغريهم. صدقة بن عبداهلل السمني -ب
 .وكذلك قال الذهيب وابن حجر

، (94 / )، اجملروحني (7 4/4)، اجلرح والتعديل (94 )الضعفاء الصغري للبخاري : ينظر
 (.  7 )، التقريب (56 /4)، هتذيب التهذيب (44  )، الكاشف (499 )ميزان االعتدال 

 :وإسنادها ضعيف؛ إْذ يف الطريق إىل أيب غالب. طريق أيب غالب: الثانية
 .العالء بن هالل بن عمر بن هالل بن أيب عطية الباهلي -أ

روى عنه ابنه غري حديث »: وقال النسائي. «منكر احلديث ضعيف احلديث»: قال أبو حامت
 . «منكر، فال أدري منه أتى أو من ابنه

، الكامل البن (44 / )، اجملروحني ( 5 /5)، اجلرح والتعديل (467)ضعفاء النسائي : ينظر
 (.67 6)، التقريب ( 9 /4)، هتذيب التهذيب (6964)، ميزان االعتدال (94  )عدي 
 .«ضعيف احلديث»: قال أبو حامت. هالل بن عمر: أبوه -ب
 (. 4 7)، امليزان ( 594)، املغين يف الضعفاء (7/94)اجلرح والتعديل : ينظر
ومل يذكر له سوى راٍو ( 46 /9) «الثقات»ذكره ابن حبان يف . هاللعمر بن : جده -ج
 .فهو على هذا جمهول. ومل أقف على ترمجته عند غريه .واحد

= 



 625 الميسر في شرح المصابيح

 .مؤمن ُمِخّف ال ُيَثبِّطه أهل وال مال ( )إن من أحق أحبايب وأنصاري عندي بالِغْبطة: املعىن
واإلنسان إذا كان حباَذْيه . ( )الدابة ما وقع عليه الذََّنُب من أدبار الفخذين ( )من واحلاَذان

 .(4)ِقلَّة حلم كان َأْمكن ملشيه، فاستعري ِخفَّة احلاذ خِلفَّة الظهر
ذا إنقد الطائرُ احلبَّ، : د بالدال من نقدت الشيء بأصبعي، ويقالَقَن «بيده دَقمث َن»: وفيه

، أوضرهبا على (9)األمنلة على األمنلةضرب  (5)وأريد به هنا. (6)كان يلقطه واحدًا بعد واحد

                                 
أن هذه املتابعات ال تفيد احلديث قوة، فيبقى ضعيفًا، وقد ضعفه العراقي كما يف واحلاصل 

وقال  -كما تقدم-لذهيب ، وضعفه ا(756 /6)و(  74/ ) «ختريج أحاديث إحياء علوم الدين»
 .«ال يصح عن رسول اهلل »(: 5 5/ ) «العلل»ابن اجلوزي يف 

أن األحاديث الواردة يف هذا املعىن كلها ( 4  ص) «املقاصد احلسنة»وذكر السخاوي يف 
 .وأشار إىل بعضها. واهية

زحر، عن عبيداهلل بن )ومما حيسن ذكره عند احلكم على هذا احلديث أن أحاديث هذا السلسلة 
قال ابن . قد أنكرها طائفة من أهل العلم( علي بن يزيد، عن القاسم بن عبدالرمحن، عن أيب أمامة

. «أحاديث عبيداهلل بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أيب أمامة مرفوعة ضعيفة»: معني
وقال . «ليست بالقوية هي ضعاف»: وسئل أبو حامت عنها فقال. «هي ضعاف كلها»: ومرة قال
هتذيب الكمال ترمجة علي بن : ينظر. «عبيداهلل بن زحر عن علي بن يزيد نسخة باطلة»: الدارقطين

 (.66 ص)سؤاالت أيب داود له : ولإلمام أمحد كالم يف إنكارها، ينظر. يزيد
 .«بالغبط»(: أ)و( س)يف (   )
 (.أ)سقطت من  «من»(   )
بتخفيف الذال املعجمة ( حاذ)ومفرده (.  65/ )ة حوذ ماد «حالصحا»بنصه يف ( احلاذين)تعريف (   )

 (. 64 / )ترتيب اللسان : ينظر(. أحواذ)واجلمع 
لقلة ماله  السالم مثاًلو ةضربه عليه الصال»(: 669/ )مادة حوذ  «الغريبني»قال اهلروي يف (  4)

 .«وعياله
 (.7  / )مادة نقد  «اجملموع املغيث»هذا القول بنصه يف (  6)
 .«ههنا»: يف النسخ األخرى(  5)
 (.أ)سقطت من  «ألمنلةعلى ا»(  9)
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، يقلل مدة عمره، وعدد بواكيه، ( )األرض كاملتقلل للشيء، أي مل يلبث إال قليالً حىت قبضه اهلل
، وقد ُفسِّر ذلك يف بعض طرق هذا احلديث يف منت احلديث، أورده أبو عبداهلل ( )ومبلغ تراثه
 . ( )«اهُللَِّقُي» :وفيه «مسنده»أمحد يف 
بالراء أي نقر بأصبعه، وكذلك رواه الترمذي يف  «نقر»من الرواة من يروي و

 .(6)، ومن كتابه نقله املؤلف(4)«كتابه»

                                 
 (.أ)و( س)لفظ اجلاللة ساقط من (   )
شرح املشكاة له : لالستزادة ينظر. «مث نقد بيده»: ذكر الطيـيب أقوااًل أخرى للمراد من قوله(   )

( 6/  7 .) 
وقد كتبت أواًل بالم واحدة  وهي كذلك يف األصل بعد تعديلها فيما يظهر،( ب)كذا يف نسخة (   )

 .واملثبت هو الصواب. «يقللهما»(: س)، ويف «نقلها»(: أ)ويف . مث أضيفت الم أخرى( يقلها)
، ويف (5 5/6 ) «املسند»، والذي وقفت عليه يف مل أقف على هذا التفسري عند أمحد: أقول

-فقد سأله ابنه عبداهلل . والذي فسره هو اإلمام أمحد( التراث)هو تفسري ؛ أيضًا( 9 ص) «الزهد»
 .«مرياثه»: ما تراثه؟ قال: سألت أيب، قلت: قال -بعد أن ساق احلديث بتمامه

، ويف النسخة اليت شرح عليها «نفض بيده»: -حسب الطبعة احملال عليها كما تقدم-رواية الترمذي (  4)
  .«نقر بيده»(:  9/5) «حتفة األحوذي»املباركفوري يف 

:  -دًاجوهي الظاهر من جهة املعىن  -ويف رواية (: 7/44) «مرقاة املفاتيح»وقال القاري يف 
 .«مث نفض بيده»

 (.46 /4 ) «شرح السنة»، وهي اليت خرجها يف «نقد بيده»: الرواية اليت ذكرها البغوي(  6)
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: قال رسول اهلل : ( )قال بن ِمْحَصن اخَلْطمي رضي اهلل عنه ( )ومنه حديث عبداهلل - 7
 .( )احلديث «...من أصبح منكم آمنًا يف ِسْربه»

                                 
 .«املصابيح»وكذلك هو يف (. عبداهلل: )كذا يف النسخ اخلطية(   )

ومها قوالن يف امسه، وهو بالتصغري أشهر، ونقل . بالتصغري( داهللعبي: )ووقع يف مصادر التخريج
العلماء إال تب كإنه مل يره يف »: عن مغلطاي قوله «الكاشف»سبط ابن العجمي يف حاشيته على 

 .«عبيداهلل بالتصغري وُرجِّح: ويقال»: «التقريب»وقال ابن حجر يف . «مصغرًا جمزومًا بصحبته
. وتقدم قول مغلطاي يف اجلزم بصحبته. خمتلف يف صحبته. ي اخَلْطميوهو ابن ِمْحَصن األنصار

. «منهم من جيعل حديثه مرساًل، وأكثرهم يصحح صحبته فيجعل حديثه مسندًا»: وقال ابن عبدالرب
 .«ورآه أدرك النيب »: وقال أبو نعيم. وجزم البخاري وابن حبان بصحبته

 .«وكانت له صحبة» :وردت عبارة -كما يأيت-ويف سياق إسناد حديثه هذا عند الترمذي 
، املراسيل ( 9 /6)، التاريخ الكبري (66 )من كالم ابن معني يف الرجال، رواية الدقاق : ينظر

، (499 ) ، أسد الغابة(6 9 )، االستيعاب (44 / )، ثقات ابن حبان ( 7 )البن أيب حامت 
، (694 )، التقريب ( 4 /6)، هتذيب التهذيب (746 )الكاشف وحاشيته لسبط ابن العجمي 

 (. 6  6)اإلصابة 
 .(ب)و( س)زيادة من  «قال»(   )
معاىًف يف جسده، عنده قوت يومه، فكأمنا »: تتمتهو(   46ح 5 4/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

 .«ريبغ»: وقال «ِحيزت له الدنيا حبذافريها

 :خترجيه
  9/7)بدون ترمجة قبل باب ما جاء يف الكفاف ( 4 )أخرجه الترمذي يف الزهد، باب رقم 

حدثنا  -(6 6/ )بن حمصن  يف ترمجة عبيداهلل «أسد الغابة»ومن طريقه ابن األثري يف -( 49  ح
رمحن بن أيب حدثنا مروان بن معاوية، حدثنا عبدال: قاال بن خداش البغدادي دعمرو بن مالك وحممو

به، بلفظه  -وكانت له صحبة-مشيلة األنصاري، عن سلمة بن عبيداهلل بن حمصن اخلطمي، عن أبيه 
 . «حبذافريها»: دون قوله

وكذلك . فذكر الزيادة، وعزاه للترمذي( 7 6/6 ) «جامع األصول»وأورده ابن األثري يف 
ن غريب ال نعرفه إال من حديث حس»: وقال الترمذي(.   / ) «رغيب والترهيبتال»املنذري يف 

 .«مروان بن معاوية
= 
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، -املوضع السابق-ومن طريقه الترمذي -( 7 4ح 64 / ) «مسنده»وأخرجه احلميدي يف 

 .، به، بنحوهعن مروان -(94 / )يف ترمجة عبيداهلل بن حمصن  «معجم الصحابة»وابن قانع يف 
عن سويد بن سعيد وجماهد بن (  4 4ح 49  / )وأخرجه ابن ماجه يف الزهد، باب القناعة 

 .موسى
التاريخ »، ويف (66 ح 79ص)باب من أصبح آمنًا يف سربه  «األدب املفرد»والبخاري يف 

 44ص) «الزهد الكبري»ن طريقه البيهقي يف مو-(  9 /6)يف ترمجة عبيداهلل بن حمصن  «الكبري
 .عن بشر بن مرحوم -( 5 6 ح 76 /9) «شعب اإلميان»ويف ( 66 ح

( 64 ح  6 ص) «الزهد»ويف  ،(5   ح 45 /4) «اآلحاد واملثاين»ن أيب عاصم يف واب
 .عن كثري بن عبيد احلذاء

 .عن يعقوب بن محيد( 9   )برقم  «حاداآل»ويف 
من طريق عمرو بن ( 45 / )يف ترمجة سلمة بن عبيداهلل بن حمصن  «الضعفاء»والعقيلي يف 

 .نافع
 .من طريق حيىي بن بشري -وضع السابقامل- «معجم الصحابة»وابن قانع يف 
يف ترمجة  «هتذيب الكمال»، واملزي يف (646ح 7  / ) «د الشهابمسن»والقضاعي يف 

 .من طريق حممد بن عبداهلل بن يزيد املقرئ( 76 /  )سلمة 
 .من طريق سريج بن يونس(  5 6 ح 74 /9) «شعب اإلميان»والبيهقي يف 
من طريق أيب مهام ( 54 / ) الدخة حممد بن اهليثم بن يف ترمج «تاريخ بغداد»واخلطيب يف 
 .الوليد بن شجاع

 . مجيعهم عن مروان بن معاوية، به، بنحوه
عبدالرمحن بن : )لكن وقع يف إسناد البيهقي. «هذا أصح ما روي يف هذا الباب»: وقال البيهقي
ئر من رواه عن مروان، انفرد هبا سريج بن يونس عن سا( عن أبيه)بزيادة ( أيب مشيلة، عن أبيه

 .فالصواب حديث اجلماعة

 :دراسة إسناد احلميدي
مات . ، أبو عبداهلل الكويف نزيل مكة ودمشقبن احلارث بن أمساء الَفَزاري مروان بن معاوية - 

 .سنة ثالث وسبعني ومئة
 .يلة، وحيىي بن سعيد األنصاري، ومحيد الطويل وغريهمروى عن عبدالرمحن بن أيب مش

= 
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 .وعنه احلميدي، وأمحد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه وغريهم

 .«ثقة ما كان أحفظه كان حيفظ حديثه»: وعنه. «ثبت حافظ»: قال أمحد
 .«ثقة حافظ، وكان يدلس أمساء الشيوخ»: «التقريب»ويف 

، تذكرة ( 7/6)، سري أعالم النبالء (47 /  )، تاريخ بغداد ( 9 /4)اجلرح والتعديل 
 (.5696)، التقريب (76 / )احلفاظ 
 .من السابعة. األنصاري املدين الُقَبائي( مبعجمة مصغر) عبدالرمحن بن أيب ُشميلة -2

 .روى عن سلمة بن عبيداهلل بن حمصن، وسعيد الصراف
 .، ومحاد بن زيدوعنه مروان بن معاوية
 .«ال أعلم أحدًا روى عنه غريمها»: قال علي بن املديين

 . «مشهور»: وقال ابن معني
 . «مشهور برواية محاد بن زيد عنه»: وقال أبو حامت

 . «الثقات»وذكره ابن حبان يف 
 .«مقبول»: «التقريب»ويف 

، هتذيب (9/97)، ثقات ابن حبان (44 /6)، اجلرح والتعديل (75 /6)التاريخ الكبري 
 (.4  ص)، اخلالصة للخزرجي (475 )، التقريب (99 /5)، هتذيب التهذيب (447 )الكمال 
 .من الرابعة. اخَلْطمي املدين ابن عبداهلل بن ِمْحَصن األنصاري: ، ويقالسلمة بن عبيداهلل -3

 .وعنه عبدالرمحن بن أيب مشيلة. روى عن أبيه
 .«الثقات»ذكره ابن حبان يف 
 .«ال أعرفه»: وقال اإلمام أمحد

 .يعين هذا احلديث «جمهول يف النقل، وال يتابع على حديثه وال يعرف إال به»: وقال العقيلي
 .«جمهول»: «التقريب»ويف 

، هتذيب الكمال (74 /5)، ثقات ابن حبان ( 54)، ضعفاء العقيلي (446 )العلل ألمحد 
، هتذيب التهذيب (4 6 )، الكاشف ( 64 )، املغين (  4 )، ميزان االعتدال (467 )
 (.477 )، التقريب (   /4)

 :احلكم على احلديث
 :ضعيف هبذا السند؛ من أجل

= 
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 .سلمة بن عبيداهلل، جمهول -
 . أقف له على متابععبدالرمحن بن أيب مشيلة، مقبول، يعين حيث يتابع وإال فلني احلديث، ومل -

ويف معناه ما ورد من حديث ابن عمر، وأيب الدرداء، وحممد بن جعفر عن أبيه عن جده : أقول
 :وإليك خترجيها

 .حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما - 
 :وله طريقان

 عطية العويف -أ
ن حدثنا عبدالرمح: حدثنا أمحد، قال( 4 4 ح 6  / ) «املعجم األوسط»أخرجه الطرباين يف 

من »: نا علي بن عابس، عن فضيل بن مرزوق، عن عطية، به مرفوعاً بلفظ: ، قالبن صاحل األزديا
مل يرو هذا »: وقال .«معاىًف يف بدنه، آمنًا يف سربه، عنده قوت يومه، فكأمنا حيزت له الدنياح بأص

 .«احلديث عن فضيل إال علي، تفرد به عبدالرمحن
 9 6/6 )يف الزهد، باب فيمن أصبح معاىف آمنًا  «الزوائد جممع»وأورده اهليثمي يف 

 .«وهو ضعيف ،فيه علي بن عابس»: وقال( 4646 ح
وقد تقدمت ترمجته . ، ضعيفوهذا إسناد ضعيف؛ من أجل عطية وهو ابن سعد العويف: أقول

 (.6 4ص)
، ضعيف كما قال ابن معني والنسائي واجلوزجاين بن عابس األسدي األزرق علي :وفيه أيضًا

 .«التقريب»واألزدي، وكذلك قال احلافظ يف 
، (79 /5)، اجلرح والتعديل (67)، أحوال الرجال (47 /5)التاريخ الكبري للبخاري : ينظر
، هتذيب التهذيب (6494)، ميزان االعتدال (49  )عدي ، الكامل البن (64 / )اجملروحني 

 (.4969)، التقريب ( 6 /9)
 .خالد بن مهاجر -ب

 56 / ) «مسند الشاميني»، ويف (4496ح  5 /4) «األوسط»أخرجه الطرباين يف 
يف ترمجة عبداهلل بن حكيم  «الكامل»، وابن عدي يف (7) «القناعة»، وابن السين يف (466ح
، (4 5ح  5 / ) «مسند الشهاب»، والقضاعي يف (5/74) «احللية»نعيم يف  ، وأبو(46 /4)

، وابن عساكر ( 9/  ) «تاريخ بغداد»، واخلطيب يف (56 6 ) «شعب اإلميان» والبيهقي يف
 (.   /5 ) «تاريخ دمشق»يف 

= 



  63 الميسر في شرح المصابيح

                                 
كلهم من طرق عن أسد بن موسى، عن أيب بكر الداهري، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن 

 (.ابن عمر)بدل ( عمر: )ويف إسناده الطرباين وأيب نعيم. ، مرفوعًا مبعناهمهاجر، به
تاريخ »ومن طريقه ابن عساكر يف -(   ح 54 ص) «أماليه»وأخرجه ابن مردويه يف 

من طريق سالم الطويل، عن إمساعيل (  5 6 ) «الشعب»، والبيهقي يف -(   /5 ) «دمشق
 .مبعناه مرفوعُا. بن رافع، عن خالد بن مهاجر، به

وهو عبداهلل بن  -يف اإلسناد األول-فيه أبو بكر الداهري . وهذا الطريق ضعيف جدًا: أقول
. «ليس بثقة» :وعن ابن معني والنسائي. «ليس بشيء»: قال أمحد وابن املديين وابن معني. حكيم

وقال الذهيب يف . «متروك يتكلمون فيه»: وقال يعقوب بن شيبة. «كذاب»: وقال اجلوزجاين
 .«واٍه متهم بالوضع»: ويف موضع آخر .«أحد املتروكني باتفاق»: «املغين»

، تاريخ بغداد (796)، الكامل البن عدي (  / )، اجملروحني ( 6/4)اجلرح والتعديل : ينظر
 (.4694)، لسان امليزان (44 9، 44  )، املغين ( 4 4)ن االعتدال ، ميزا(7/445)

. «أحاديثه منكرة»: قال أمحد. ساّلم بن َسْلم الطويل: ويف اإلسناد اآلخر إىل خالد بن مهاجر
وقال أبو . «ليس بشيء»: وعنه. «ليس بثقة»: وعنه. «ضعيف ال يكتب حديثه»: وقال ابن معني

وقال . «تركوه»: وقال مرة. «يتكلمون فيه»: وقال البخاري .«ضعيف احلديث تركوه»: حامت
 .«التقريب»وابن حجر يف  «املغين»وكذلك قال احلافظ الذهيب يف . «متروك»: النسائي وغريه

، اجلرح والتعديل (   /4)، التاريخ الكبري له ( 6 )الضعفاء الصغري للبخاري : ينظر
، هتذيب (475 )، املغين يف الضعفاء (955)دي ، الكامل البن ع(7  / )، اجملروحني (56 /4)

 (. 96 )، التقريب (49 /4)التهذيب 
 .حديث أيب الدرداء رضي اهلل عنه -2

يف الرقائق، باب الفقر والزهد والقناعة  «نااإلحس»كما يف  «صحيحه»أخرجه ابن حبان يف 
، (47 /6) «ليةاحل»، وأبو نعيم يف (  ) «ينيمسند الشام»، والطرباين يف ( 59ح 446/ )

، (67 6 ، 64 6 ) «شعب اإلميان»يف ، والبيهقي (7 6) «مسند الشهاب»والقضاعي يف 
 «تذكرة احلفاظ»، والذهيب يف (49 /96)و( 74 /9) «تاريخ دمشق»وابن عساكر يف 

من طرق عن عبداهلل بن هانئ بن ( 47 -44 /4 ) «سري أعالم النبالء»يف ، و(99  / )
، حدثين أيب، حدثنا إبراهيم بن أيب عبلة، عن أم الدرداء، عن أيب الدرداء، به، لةبعبدالرمحن بن أيب ع

 .مرفوعًا، بنحوه وفيه زيادة عند بعضهم
= 
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هذا حديث غريب، ماعلمت يف نقلته جرحًا، لكين ال أعرف هانئًا، وأما املنت »: وقال الذهيب

 .«فمعروف
قدمت الرملة فذكر يل أن »: قال أبو حامت. ةفيه عبداهلل بن هانئ بن عبدالرمحن بن أيب عبل: أقول

ولذا . «هو شيخ يكذب، فلم أخرج إليه ومل أمسع منه: يف بعض القرى هذا الشيخ، وسألت عنه فقيل
 .«متهم بالكذب»: قال الذهيب يف غري موضع

، املغين (4557)، ميزان االعتدال (69 /4)بن حبان ، ثقات ا(74 /6)اجلرح والتعديل : ينظر
 (. 447)، لسان امليزان (4   )، ديوان الضعفاء (465 )يف الضعفاء 

: وقال(  9/64) «الثقات»الذي أشار إليه الذهيب، فذكره ابن حبان يف ( هانئ)وأما والده 
 (.4754)لسان امليزان : وينظر (.49 /7) مث ذكره يف .«رمبا أغرب»

 .واخلالصة أنه حديث ضعيف جدًا؛ حلال عبداهلل بن هانئ

، عن أبيه، عن [بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب] حديث حممد بن جعفر -3
 .جده

أبو احلسني حممد بن أمحد بن خلف أخربنا ( 54 ص) «تاريخ جرجان»أخرجه السهمي يف 
، حدثنا احلسن بن علي بن عمرو، حدثنا جعفر بن مروان القطان، حدثنا أمحد بن عيسى الصويف

 .العلوي، حدثنا حممد بن جعفر، به، مرفوعًا مبعناه
 :هذا السند فيه باليا: أقول
فيصري حديثه  -هذا هو الظاهر-( احلسني حممد بن علي بن: )هو َجدُّ حممد بن جعفر: األوىل

 (. ستني)فإنه ولد يف حدود سنة . معضل مرسل
 (. 6 5)، التقريب (6494)تنظر ترمجته يف هتذيب الكمال 

 (.طالبعلي بن أيب : )أن اجلد هو( 6 6/4) «السلسلة الصحيحة»وذكر الشيخ األلباين يف 
وعلي كما فإن جعفرًا ولد سنة مثانني  ،ولو قيل هبذ فإن بني جعفر بن حممد وعلي مفاوز: أقول

وذكر أبو زرعة أن أباه حممد بن علي وجده علي بن احلسني مل يدركا . هو معلوم مات سنة أربعني
زرعة يف وكالم أيب (. 766)هتذيب الكمال : تراجع ترمجة جعفر بن حممد يف. علي بن أيب طالب

 .وغريه( 47 ص)البن أيب حامت  «املراسيل»
 .«كذاب»: قال الدارقطين. أمحد بن عيسى بن عبداهلل بن حممد أبو طاهر العلوي: الثانية

= 
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يف نفسه، وفالن واسع  ( )أي: آمن يف ِسْربه ( )فالن: املشهور فيه كسر السني، يقال
 .( )السِّْرب أي َرِخّي البال

 .(4)أي طريقه َخلِّ له َسْربه،: يقال. أي يف مسلكه( بفتح السني)يف َسْربه : وقيل
أي يف بيته، ومل يذكر فيه رواية، ولو (: ( )بفتح السني والراء) (6)وأىب بعضهم إال السََّرب

كان قوله هذا َحِرّياً بأن يكون أقوى األقاويل،  -أن يطلق السََّرب على كل بيت-ُسلِّم له قوله 
 .( )إال أن السََّرب يقال للبيت الذي هو يف األرض

                                 
، (   )، الضعفاء البن اجلوزي ( 6)، الضعفاء للدارقطين (56/ )اجلرح والتعديل : ينظر

 (.954)، لسان امليزان (76 )، املغين (664)ميزان االعتدال 
ال »: قال الدارقطين. الكويف جعفر بن حممد بن مروان القطان: جعفر بن مروان ويقال: الثالثة
 .«حيتج حبديثه
، لسان (56  ) ، املغين(6 6 )، ميزان االعتدال (96)سؤاالت احلاكم للدارقطين : ينظر
 (.646 )امليزان 

 .فهو هبذا السند موضوع: أقول

أن هذه الشواهد ال تصلح لالستشهاد سوى طريق عطية العويف، عن عبداهلل بن  :واخلالصة
عمرن، وقد جعلها الشيخ األلباين مقوية حلديث عبيداهلل بن حمصن، فرقاه إىل احلسن لغريه، كما يف 

 . والعلم عند اهلل تعاىل .ريهاوغ( 4   ) «السلسلة الصحيحة»
 .«لفالن»(: س)يف (   )
 .(ب)و( س)من  «أي»(   )
ترتيب اللسان مادة رخو : ينظر. فالن َرِخّي البال، إذا كان يف نعمة واسع احلال َبّين الرخاء: يقال(   )

( / 5 4.) 
 .ونسبه لألصمعي(  44/ )للهروي مادة سرب  «الغريبني»إىل هنا بنصه يف ( السرب)الكالم على (  4)

إال األخفش فإنه ( ِسْربه)والنحاة على كسر السني من أمجع أصحاب احلديث »: وقال اخلطايب
 (. 9ص)، إصالح غلط احملدثني ( 47/ )غريب احلديث  .«بفتح السني( َسْربه: )قال

 (. 66 / )معجم مقاييس اللغة باب السني والراء : وينظر
  (.س)ومكرر يف  (أ)إىل هنا ساقط من  «أي رخي البال»: من قوله(  6)
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وهو املوافق ملراد املؤلف، وقد نقل الطيـيب ( ب)و( س)واملثبت من  «بفتح الراء»(: أ)يف األصل و(   )

 .وغرُيه هذه العبارة عن املؤلف وأوردوها كما أثبتها(  7  /6 ) «شرح املشكاة»يف 
 (. 74 /4)، ترتيب اللسان (49 / )الصحاح مادة سرب : ينظر(   )
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 «...رجاًل َيَتَجشَّأ مسع رسوُل اهلل »: رضي اهلل عنهما ( )يث ابن عمرومنه حد -74
 .( )احلديث

                                 
هذا احلديث البن عمر، والصواب أن احلديث باللفظ الذي أورده  -تبعًا للبغوي-كذا نسب املؤلف (   )

 (.أيوب بن عثمان)وعليه شرح املؤلف؛ لـ -كما سيأيت-البغوي 
، فإن كءجشاكف عنا »: فقال جتشأ رجل عند النيب : والبن عمر حديث بنحوه، ولفظه

وسيأيت خترجيه ضمن شواهد حديث أيوب بن  .«أكثرهم شبعًا يف الدنيا أطوهلم جوعًا يوم القيامة
 .عثمان

 ْرِصْقَأ»: ، فقالمسع رجاًل يتجشَّأ أن النيب : ولفظه( 6 46ح 9 4/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )
 .«، فإن أطول الناس جوعًا يوم القيامة أطوهلم شبعًا يف الدنياشائكمن ُج

 :خترجيه
أخربنا بقية بن ( 564ح    ص)باب يف طلب احلالل  «الزهد»أخرجه عبداهلل بن املبارك يف 

 .احلديث بلفظه... يتجشأ مسع رجاًل حدثين أيوب بن عثمان أن رسول اهلل : الوليد، قال

، باب القناعة بالقليل من الدنيا اققيف الر «شرح السنة»أخرجه البغوي يف : ومن طريقه
 (.4  ح 66 / ) «الغوامض واملبهمات»، وأبو القاسم ابن بشكوال يف (4647ح 66 /4 )

 .«هكذا رواه ابن املبارك منقطعًا»: وقال البغوي

 :دراسة إسناده
بضم التحتانية وسكون املهملة )، أبو ُيْحِمد بن صائد بن كعب الَكالعي يدبقية بن الول - 

 .(ه74 )مات سنة ( وكسر امليم
 .روى عن َبحري بن سعد، وابن املبارك وغريمها

 .وعنه حيوة بن شريح، ويزيد بن عبد ربه وغريمها
 :، لكنهم أخذوا عليه أمورًا منهااجلمهور على أنه ثقة يف نفسه

: -كما قال ابن املبارك-فإنه كان . اإلكثار من الرواية عن الضعفاء واملتروكني واجملهولني -أ
 . ، ولذا وقع يف حديثه كثري من املناكري«يكتب عمن أقبل وأدبر»

= 
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نما قبلوا بي «إذا حدث عن قوم ليسوا مبعروفني فال تقبلوه»: ومن أجل هذا قال مجع من األئمة

هذا ما جاء عن اإلمام أمحد، وابن معني، والعجلي، ويعقوب، وأيب زرعة . حديثه إذا روى عن الثقات
 .وغريهم
وهو من املوصوفني املشهورين به، وقد مجع كل أنواع التدليس، بل كان كثري . التدليس -ب

 . التدليس عن الضعفاء واجملهولني، وهذه آفة وبلية وقع فيها
تومهت أن بقية ال حيدث املناكري إال عن اجملاهيل، فإذا هو حيدث املناكري عن »: أمحد قال اإلمام

 .«أيت من التدليس: قلت»: -معقبًا-قال ابن حجر . «املشاهري فعلمت من أين أيت
عن فالن فال يؤخذ عنه؛ ألنه ال : حدثنا وأخربنا فهو ثقة، وإذا قال: إذا قال»: وقال النسائي
 .«ُيدرى عمن أخذه

. واألقوال يف وصفه بالتدليس كثرية، وال خالف بني األئمة يف هذا، وال أطيل يف سرد أقواهلم
أنه عرف بتدليس التسوية، وصفه به أبو حامت والعالئي وسبط ابن العجمي : لكن مما ينبغي ذكره

 .-كما قال العالئي وغريه  -وغريهم، وهو شر أنواع التدليس 
 .يف املرتبة الرابعة من مراتب املدلسنيوقد جعله العالئي وابن حجر 

 .نسبته إىل الوهم وخمالفة الثقات -ج
صاحل فيما روى عن أهل الشام، وأما عن أهل »: وقال ابن املديين: «هتذيب ابن حجر»جاء يف 

 .«احلجاز والعراق فضعيف جدًا
  .«...إذا تفرد بالرواية فغري حمتج به لكثرة ومهه»: وقال اجلوزقاين

ولبقية حديث صاحل غري ما ذكرناه، »: -بعد أن ساق له عدداً من األحاديث  -ن عدي وقال اب
ففي بعض رواياته خيالف الثقات، وإذا روى عن أهل الشام فهو ثبت، وإذا روى عن غريهم 

إذا روى عن الشاميني فهو ثبت، وإذا روى عن اجملهولني فالعهدة منهم ال »: وقال أيضًا .«...خلط
 .«...ى عن غري الشاميني فرمبا وهم عليهم، ورمبا كان الوهم من الراوي عنهمنه، وإذا رو

هذا ملخص ما جاء عن األئمة يف مآخذهم على بقية بن الوليد، وهلذا فإن الذين وثقوه مل يوثقوه 
بإطالق، وإمنا خّصوا ذلك بروايته عن الثقات أو بروايته عن الشاميني، وبعضهم بروايته عن املعروفني، 

 .-خشية التدليس  -ضهم إذا صرح بالتحديث وبع
وتشدد بعض العلماء فتركوا االحتجاج به، إما لألمور املتقدمة جمتمعة، أو لبعضها، أو لواحد 

 .منها
= 
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ال تسمعوا من بقية ما كان يف سّنة، وامسعوا منه ما كان يف ثواب »: فهذا سفيان بن عيينة يقول

 .« حيتج بهيكتب حديثه وال»: وقال أبو حامت .«وغريه
مث ساق قول اإلمام أمحد املتقدم يف التدليس كسبب لعدم  - «ال أحتج ببقية»: وقال ابن خزمية

 .-االحتجاج به 
 :؛ ملا يليوالذي يظهر أن ما تقدم ال يسوغ ترك االحتجاج به

 أما بالنسبة لإلكثار من الرواية عن الضعفاء واجملهولني، فليست سببًا لتضعيف الراوي وترك -أ
وهو  «روى عن اجملهولني فالعهدة منهم ال منه اإذ»: االحتجاج به، إْذ أن األمر كما قال ابن عدي

 .إمنا يروي عنهم، فهم سبب املناكري الواقعة يف حديثه
هذا الذي أنكره سفيان »: قال أبو حامت ابن حبان عقب حديث أنكره سفيان بن عيينة على بقية

 .«أولئك الضعفاء والكذابون واجملاهيل الذين ال يعرفونوغريه من حديث بقية، هو ما روى 
قبول ما : وأما وصفه بالتدليس عن الضعفاء واجملاهيل، فاألمر يف هذا كما قال احملققون -ب

 .صرح فيه بالسماع، ورد ما سوى ذلك
دوق وأما نسبته إىل الوهم وخمالفة الثقات، فغايته إذا ثبت عليه، إن ينـزله من الثقة إىل الص -ج

ال أن يسقط االحتجاج به؛ ألن هذا ليس هو الغالب على حديثه، ومن أكثر من التحديث البد أن 
أحد األئمة احلفاظ يروي عمن دب ودرج، »: «املغين»قال الذهيب يف . يقع عنده شيء من الوهم

 .«وله غرائب تستنكر أيضًا عن الثقات لكثرة حديثه
صدوق كثري التدليس عن الضعفاء، ويعاين »أنه  -لمواهلل أع-الظاهر من حاله  :خالصة حاله

وإنزاله من الثقة إىل الصدوق هو الالئق به للمآخذ املتقدمة جمتمعة، إْذ مل يعد الوثوق  .«التسوية
 .حبديثه كما لو سلم منها، وال يسقط االحتجاج، ملا تقدم بيانه

 .وقد روى له البخاري تعليقًا ومسلم متابعة
، تاريخ الدارمي عن ابن معني (6 4،  9 ، 6  ) معني رواية ابن حمرز معرفة الرجال البن

، (4 4/ )، اجلرح والتعديل ( 6 )، ضعفاء العقيلي (4  4،  4  )، علل أمحد (76 )
، الضعفاء (   )، ثقات ابن شاهني ( 6 )، الكامل البن عدي (66 / )اجملروحني البن حبان 
، ميزان االعتدال (4 9)، هتذيب الكمال (96)، سؤاالت السلمي له (6 5)واملتروكون للدارقطين 

يف  ، املغين(7 5) الضعفاء، ديوان (4 4/6) أعالم النبالء، سري (7 5)، الكاشف ( 6  )
، التبيني ألمساء (   )، جامع التحصيل (64)، من تكلم فيه وهو موثق له (67 / ) الضعفاء

= 
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، حبر الدم (9  )، تعريف أهل التقديس (4 9)، التقريب (5 4/ )، هتذيب التهذيب (6)املدلسني 

 .(56 )للدميين ، التدليس يف احلديث (69 )، طبقات احلفاظ (   )
 .مل أقف على ترمجته بعد طول حبث. عثمان أيوب بن -2

 :احلكم على احلديث
، وكذلك االنقطاع يف !احلديث هبذا السند ضعيف، من أجل أيوب بن عثمان، ال أدري من هو

 .اإلسناد متيقن كما أشار البغوي، فبقية بن الوليد إمنا يروي عن التابعني
 :وله شواهد، منها: أقول
 .الذي تقدم سياق لفظه قريبًاحديث ابن عمر  - 

، والبيهقي (446 ح 97 /9)بدون ترمجة ( 4 )أخرجه الترمذي يف صفة القيامة، باب رقم 
ازي، حدثنا عبدالعزيز بن عبداهلل رعن حممد بن محيد ال( 6545ح 9 /6) «شعب اإلميان»يف 

 .«حسن غريب»: رمذيالت وقال، القرشي، حدثنا حيىي البكَّاء، عن ابن عمر، به
، (66  ح     / )وأخرجه ابن ماجه يف األطعمة، باب االقتصاد يف األكل وكراهة الشبع 

إىل عمرو  «األوسط»حترف يف . )عن عمرو بن رافع( 47 /4) «املعجم األوسط»والطرباين يف 
 .(بن نافع

من طريق نعيم ( 54 /4 ) القرشي يف ترمجة عبدالعزيز بن عبداهلل «هتذيب الكمال»واملزي يف 
 .ابن يعقوب

 .كالمها عن عبدالعزيز القرشي، به
 :هذا احلديث ضعيف من أجل: أقول

قال أمحد . األزدي ابن أيب ُخَليد: ابن سليمان، ويقال: حيىي الَبكَّاء، وهو ابن مسلم، ويقال -أ
وقال . «ليس بذاك»: وقال ابن معني. «احلديثمتروك »: وعن النسائي. «ليس بثقة»: والنسائي
 .«ضعيف»: وقال الذهيب وابن حجر. «ليس بقوي»: أبو زرعة
، هتذيب (67 / )، اجملروحني (679 )، الكامل البن عدي (45 /7)اجلرح والتعديل : ينظر
، ( 966)، املغين يف الضعفاء (49 5)، الكاشف (7 75)، ميزان االعتدال (6 57)الكمال 
 (.9546)، التقريب (44 /  )التهذيب  هتذيب

= 
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منكر احلديث، »: قال أبو حامت. الرازي عبدالعزيز بن عبداهلل القرشي، أبو حيىي النَّْرمقي -ب

ه بأن هذا احلديث وسيأيت تصرحي. «روى عن حيىي البكاء عن ابن عمر ثالثة أحاديث أو أربعة منكرة
 .«منكر احلديث»: «التقريب»ويف .  منها

، ديوان (   6)، ميزان االعتدال (464 )، هتذيب الكمال (45 /6)اجلرح والتعديل : ينظر
 (. 69 4)، التقريب (67 /5)، هتذيب التهذيب (667 )الضعفاء 
هذا حديث » :لسألت أيب عن هذا احلديث، فقا :قال (7  / )البن أيب حامت  «العلل»ويف 

 .«يف سنده مقال»(: 4 7/4) «الفتح»وقال ابن حجر يف  .«منكر

أكلت ثريدة بر بلحم وأتيت : قال -وهو صاحب القصة-رضي اهلل عنه  حديث أيب جحيفة -2
 .وذكر احلديث مبعناه: فقال وأنا أجتشأ رسول اهلل 

 :وله ثالث طرق
 .أبو رجاء عن أيب جحيفة -أ

 . عن عمرو بن حممد الناقد(   ص) «الكىن»أخرجه البخاري يف 
 . عن العباس بن جعفر( 5   ح   6/ )البن حجر  «خمتصر زوائد مسنده»والبزار كما يف 
 .عن عبدان، عن حممد بن خالد الكويف( 9  ح 5  /  ) «املعجم الكبري»والطرباين يف 

 .تهم عن إسحاق بن منصور، ثنا عبدالسالم بن حرب، عن أيب رجاء، بهثالث

 .هكذا رواه إسحاق بن منصور: أقول
فجعل . وخالفه أبو غسان فرواه عن عبدالسالم، عن أيب رجاء، عمن حدثه عن أيب جحيفة، به

 .هناك واسطة بني أيب رجاء وأيب جحيفة
فما »: -أبو جحيفة-زاد قال يعين و(  654ح 5 /6) «شعب اإلميان»أخرجه البيهقي يف 

 .«هذا ثالثني سنة: وقال. منذ مسعت هذا من رسول اهلل كله بطين  يفأكلت 
موالهم الكويف، أثبت وأتقن من إسحاق  مالك بن إمساعيل بن درهم النهدي: أبو غسان: أقول
مل أر بالكوفة أتقن من أيب غسان ال أبو نعيم وال غريه، وأبو غسان أتقن »: قال أبو حامت. ابن منصور

من إسحاق بن منصور السلويل، وهو متقن ثقة، وكان له فضل وصالح وعبادة وصحة حديث 
 (.4 54)، التقريب (9 69)، هتذيب الكمال (65 /4)اجلرح والتعديل : ينظر. «واستقامة
 .اقفحديثه مقدم على حديث إسح: أقول

= 
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وهو ُمْحِرز بن عبداهلل : وبه يتبني أن مثَّت واسطة بني أيب رجاء وأيب جحيفة، أهبمها أبو رجاء

فهو  .من أهل الطبقة السابعة، وهي طبقة كبار أتباع التابعني: «التقريب»، عدَّه ابن حجر يف اجلزري
مث إنه موصوف بالتدليس قاله ابن . بة، وهذا مما يقوي رواية أيب غسانمل يدرك أحدًا من الصحا

من أهل  «طبقات املدلسني»، وهو يف «سدلصدوق ي»: «التقريب»حبان، ولذا قال ابن حجر يف 
  .تبة الثالثةرامل

، (9/664)، ثقات ابن حبان (4   )، الكىن ملسلم (  ص)الكىن للبخاري : تراجع ترمجته يف
، هتذيب التهذيب (44  )، املقتىن للذهيب ( 5)، التبيني ألمساء املدلسني ( 646)ل هتذيب الكما

 (.64 )، طبقات املدلسني ( 566)، التقريب ( 6/6 )
قال املنذري يف . ومبا تقدم يظهر ضعف هذا الطريق بسبب الراوي املبهم، وأما رجاله فثقات

وأما ، ويعين به هذا «رواة أحدمها ثقات رواه البزار بإسنادين»(:    / ) «الترغيب والترهيب»
 .لكنه ضعيف جدًا، اآلخر فسيأيت

 (. 4 4 ح  6/64 ) «جممع الزوائد»وكذا قال اهليثمي يف 
بأسانيد،  «الكبري»و «األوسط»رواه الطرباين يف »(: 9767ح 4 /6)وقال يف موضع آخر 
 . ها.«ة رجاله ثقاتحممد بن خالد الكويف، ومل أعرفه، وبقي: ويف أحد أسانيد الكبري

 .حممد بن خالد قد توبع كما تبني يف التخريج: أقول

 .علي بن األقمر عن أيب جحيفة -ب
، ( 6 ح    /  ) «الكبري»، و(945 ح    /4) «األوسط»أخرجه الطرباين يف 

من طريق أيب ربيعة فهد بن عوف، عن الفضل بن (    /4)يف األطعمة  «املستدرك»واحلاكم يف 
. ، عن علي بن األقمر، به[عمر بن موسى: عند احلاكم]ضل األزدي، عن علي بن موسى أيب الف

فهد بن : مل يرو هذا احلديث عن علي بن األقمر إال علي بن موسى، تفرد به»: وقال الطرباين
 . «عوف

كذاب، وعمر : فهد، قال ابن املديين»: فتعقبه الذهيب بقوله. «صحيح اإلسناد»: وقال احلاكم
بل واٍه جدًا، فيه فهد بن »: فقال(    / ) «الترغيب والترهيب»وتعقبه املنذري يف  .«هالك

 .«عوف وعمر بن موسى
= 
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يف األطعمة، باب الترهيب من كثرة  «الروض البسام»كما يف  «فوائده»وأخرجه متام يف 

من طريق أيب ربيعة فهد بن عوف، عن عمر بن الفضل، عن رقبة، ( 756ح 55 -56 / )الشبع 
 .علي بن األقمر، به عن

وقال مسلم . «كذاب»: قال ابن املديين( فهد بن عوف: )إسناد متام كسابقه فيه: أقول
، (6 6 )، ضعفاء العقيلي ( 4  )الكىن ملسلم : تراجع ترمجته يف. «متروك احلديث»: والفالس

، لسان امليزان (5976)االعتدال  ، ميزان(964)، الكامل البن عدي (696/ )اجلرح والتعديل 
(5555.) 

حدثين : سألت أمحد وحيىي قلت: قال مهنا( 49ص)للخالل  «املنتخب من العلل»ويف 
: فقاال( وذكر احلديث: )عبدالعزيز ابن حيىي، ثنا شريك، عن علي بن األقمر، عن أيب جحيفة قال

و بن مرزوق حيدث به عن كان عمر: يروى من غري هذا الوجه؟ قال: قلت ألمحد. ليس بصحيح
ليس : مث سألته عنه بعد؟ فقال. مالك بن مغول، عن علي بن األقمر، عن أيب جحيفة، مث تركه بعد

 .ها.بصحيح
 .أنه ال يصح من هذا الوجه: واخلالصة

 .عون بن أيب جحيفة، عن أبيه -ج
وسى، من طريق عمر بن م( 6   )البن حجر  «خمتصر زوائد مسنده»أخرجه البزار كما يف 

 .عن عون، به
. «منكر احلديث»: قال البخاري. الوجيهي ابن وجيه امليتمي: وهو( عمر بن موسى)فيه : أقول

: وقال النسائي والدارقطين. «كذاب ليس بشيء»: وعنه. «ليس بثقة»: وقال ابن معني
، الكامل (79 /5)التاريخ الكبري : ينظر. ديثواهتمه أبو حامت وابن عدي بوضع احل. «متروك»

 (. 6 5)، لسان امليزان ( 466)، املغين (4  5)، ميزان االعتدال (49  )البن عدي 
، وابن بشكوال يف (7 47ح 94 /4) «األوسط»أخرجه الطرباين يف : وله طريق آخر

، ويف (6544) «شعب اإلميان»، والبيهقي يف (6  ح 65 / ) «الغوامض واملبهمات»
 .من طريق أسد بن موسى( 966ح    ص)باب كراهية كثرة األكل  «اآلداب»

من طريق أيب موسى ( 9/96)يف ترمجة وليد بن عمرو بن ساج  «الكامل»وابن عدي يف 
 .اهلروي

= 
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. كالمها عن علي بن ثابت اجلزري، عن الوليد بن عمرو بن ساج، عن عون بن أيب جحيفة، به

جحيفة ملء بطنه حىت فارق الدنيا، كان إذا تعشى ال يتغدى، وإذا تغدى  فما أكل أبو: قال»: وزاد
 .«ال يتعشى
وضعفه ابن معني . «ضعيف األمر جدًا»: قال اجلوزجاين( الوليد بن عمرو بن ساج)فيه : أقول
مع ضعفه يكتب »: يوقال ابن عد. «يكتب حديثه وال حيتج به»: وقال أبو حامت. والنسائي
 .«حديثه

: وقال «اجملروحني»مث ذكره يف . «رمبا أخطأ»: وقال «الثقات»وأما ابن حبان فذكره يف 
عمد تيروي عن الثقات األشياء املقلوبات حىت رمبا سبق إىل القلب أنه كان امل ،منكر احلديث جدًا»

 .«هلا، ال جيوز االحتجاج به ملا كثر خمالفته الثقات يف الروايات
 .ولعل ما قاله ابن عدي هو الصواب وهو قول األكثر

، الكامل ( 9/66)، الثقات له (97/ )، اجملروحني البن حبان (  /7)اجلرح والتعديل : ينظر
 (. 6 7)، لسان امليزان (77 7)، ميزان االعتدال (775 )البن عدي 

 «ميانإلشعب ا»، والبيهقي يف (65 /9) «احللية»أخرجه أبو نعيم يف : وله طريق آخر
عر، عن علي بن األقمر، س، من طريق حممد بن خالد احلنفي، عن عبدالواحد بن زياد، عن م( 654)

 .بن أيب جحيفة، بهاعن عون 
يقلب األخبار ويسند »: قال ابن حبان. ابن خليد: ويقال( حممد بن خالد احلنفي: )فيه: أقول

: وقال ابن منده .«حدث بأباطيل»: وقال أبو زرعة .«ز االحتجاج به إذا انفرداملوقوف، ال جيو
 .وضعفه الدارقطين .«روى مناكري، فيه ضعف»

، ميزان ( 6 / )، اجملروحني (44 /9)، اجلرح والتعديل (  6/ )الضعفاء أليب زرعة : ينظر
 (.46 9)، لسان امليزان (9497، 9477)االعتدال 

إىل عون بن أيب جحيفة كلها ضعيفة، لكن ميكن أن يستشهد باألخريين  فهذه ثالث طرق: أقول
وذكر حديثًا كان يف كتاب  مسعت أيب: قال(    / )البن أيب حامت  «العلل»ويف كتاب . منها

وذكر )عن مالك بن مغول، عن عون بن أيب جحيفة، عن أبيه  ،-ومل حيدث به-بن مرزوق اعمرو 
هذا حديث باطل، ومل يبلغين أن عمرو بن مرزوق حدث به  :فسمعت أيب يقول: قال( احلديث

 .ها.قط
= 
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أن له ثالث طرق كلها ضعيفة؛ أما طريق علي بن (: حديث أيب جحيفة)يف  وخالصة القول
وقال ابن . وأما طريق أيب رجاء وطريق عون فيمكن أن يقوي أحدمها اآلخر. األقمر فال يستشهد به

 .«فسنده ضعي»(: 4 7/4) «الفتح»حجر يف 

إن أهل الشبع يف الدنيا هم أهل اجلوع يف اآلخرة »: مرفوعُا بلفظحديث ابن عباس  -3
 .«غدًا

 «احللية»ومن طريقه أبو نعيم يف -(  57  ح    /  ) «الكبري»أخرجه الطرباين يف 
، ثنا رشيقعيسى املقرئ املصري، ثنا حيىي بن سليمان احُلْفري الحدثنا جربون بن  -(45 -46 / )

 .فضيل بن عياض، عن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس، به
غريب من حديث فضيل ومنصور وعكرمة، مل يروه عن فضيل إال حيىي بن »: وقال أبو نعيم
 .«سليمان وفيه مقال

 .«الطرباين بإسناد حسن رواه»(:    / ) «الترغيب والترهيب»وقال املنذري يف 
حيىي بن : رواه الطرباين، وفيه»(: 4 94 ح 7 6/4 ) «جممع الزوائد»وقال اهليثمي يف 

يشري إىل ما : أقول .«يف أول هذه الورقة، وبقية رجاله ثقات فري، وقد تقدم الكالم عليهسليمان احل
بن عيسى املغريب، عن حيىي رواه الطرباين عن شيخه جربون »: قاله قبل أحد عشر حديثًا، حيث قال

بن سليمان احُلْفري، عن فضيل بن عياض، ومل أعرف جربون، وأما حيىي فقد ذكر الذهيب يف 
ما ففأما مسيه حيىي بن سليمان احُلْفري، : يف آخر ترمجة حيىي بن سليمان اجلعفي فقال «امليزان»

. فيه مقال، وذكره ابن اجلوزي: يممث ذكر بعده حيىي بن سليمان القرشي، قال أبو نع .علمت به بأسًا
فإن كانا اثنني فاحُلْفري ثقة، واحلديث صحيح على شرط اخلطبة واهلل أعلم، وبقية رجاله رجال 

 .ها.«الصحيح
جربون بن »: فقال( 64 / ) «اإلكمال»، ذكره ابن ماكوال يف جربون بن عيسى: أقول

حدث عن حيىي بن سليمان وسحنون بن سعيد . يقي يكىن أبا حممدعيسى ابن يزيد البلوي، إفر
 .«حدث عنه أبو احلسن املصري وغريه. تويف يف صفر سنة أربع وتسعني ومئتني. وغريمها

 (. 46/  )، سري أعالم النبالء (447/ )املؤتلف واملختلف للدارقطين : وينظر أيضًا
 (.4  / )كما يف  «الضعفاء»العقيلي يف : وممن روى عنه سوى الطرباين وأيب احلسن املصري

= 
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(  6 /9)الدحداح  يف ترمجة أيب «اإلصابة»فهو هبذا مستور احلال، لكين وجدت ابن حجر يف 

: إىل حديث أخرجه الطرباين عن جربون بن عيسى، عن حيىي بن سليمان، عن فضيل قال أشار
 .فاهلل أعلم. ها.وجربون واهي احلديث

 .«سنده ضعيف»(: 449 ح  56 /4) «حاديث اإلحياءأريج خت»وقال العراقي كما يف 

 .«إن أكثر الناس شبعًا يف الدنيا أطوهلم جوعًا يوم القيامة»: مرفوعًا بلفظحديث سلمان  -4
، ( 6  ح     / )هة الشبع أخرجه ابن ماجه يف األطعمة، باب االقتصاد يف األكل وكرا

، (77 / ) «احللية»يف ترمجة عطية بن عامر، وأبو نعيم يف ( 56 / ) «الضعفاء»والعقيلي يف 
من طرق عن (  6 /6 ) «هتذيب الكمال»، واملزي يف (6546) «شعب اإلميان»والبيهقي يف 

عطية بن عامر  بن حممد الثقفي الوراق، عن موسى اجلهين، عن زيد بن وهب اجلهين، عناسعيد 
 .«يف إسناده نظر»: وقال العقيلي .، بهناجلهين، عن سلما

يف معرفة  «املستدرك»، واحلاكم يف (5649ح 5  /5) «الكبري»وأخرجه الطرباين يف 
( عطية بن عامر)لكن ليس فيه ، به، من طريق علي بن املديين، عن سعيد الوراق( 564/ )الصحابة 

 .«الوراق تركه الدارقطين وغريه»: فتعقبه الذهيب بقوله «نادغريب صحيح اإلس»: وقال احلاكم
وضعفه ابن . «مل يكن بذاك»: أبو احلسن الكويف، قال اإلمام أمحد سعيد بن حممد الوراق: أقول

 ليس»: وعنه. «ليس بثقة»: وعن ابن معني. سعد وابن معني وأبو داود وابن عدي وأبو خيثمة
وقال . «ليس بقوي»: وقال أبو حامت. «ليس بثقة»: وقال النسائي واجلوزجاين. «حديثه بشيء
وابن  «الكاشف»وقال يف  .«ضعفوه مبرة»: «املغين»وقال الذهيب يف . «متروك»: الدارقطين
 .«ضعيف»: «ريبقالت»حجر يف 
، ميزان (47  )، هتذيب الكمال (4/64)، اجلرح والتعديل (6 6/ )التاريخ الكبري : ينظر
، التقريب (4/57)، هتذيب التهذيب ( 76 )، الكاشف (444 )، املغين (55  )االعتدال 

(  49.) 
 .«سنده لني»: (4 7/4) «الفتح»فاحلديث هبذا ضعيف، وقال ابن حجر يف 

وقد حسنه . واهلل أعلم. ومبجموع هذه الشواهد يتقوى احلديث، فيصري حسنًا لغريه: أقـول
 (. 4 ) «السلسلة الصحيحة»ين يف الشيخ األلبا
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................................ .......، ( )ُجَحْيفة السَُّوائي ( )َوْهب أبو: هو ( )الرجل
وذكر  «وأنا أجتشَّأ رٍّ بلحم، وأتيت رسول اهلل ثريدة ُب (6)أكلُت»: عنه أنه قال (4)ُروي

 .(5)احلديث
اجُلَشاء على : (7)ويقال: (4)قال األصمعي. على مثال اهُلَمَزة( (9)اجُلَشَأة: )االسم من الَتَجشُّؤ

 .(  )من باب الُعطاس والُبوال والدُّوار (6 )وزن ُفَعال، كأنه
                                 

 (.466 / )، املستفاد البن العراقي (66 / )الغوامض واملبهمات البن بشكوال : ينظر يف تعيينه(   )
 .وهو الصواب، وانظر اهلامش اآليتبقية النسخ واملثبت من  «بن»: يف األصل(   )
 .(ب)و (س)والتصويب من  «السواري»(: أ)يف األصل و(   )

بضم السني املهملة وختفيف )وهب بن وهب بن مسلم السُّوائي : بن عبداهلل، ويقال وهو وهب
ة تويف سن. وكان من صغار الصحابة. وهب اخلري: مشهور بكنيته، ويقال له أبو جحيفة( الواو واملد

، (  9 ،  47 )، االستيعاب (675)، الكىن ملسلم ( 5 /4)التاريخ الكبري : ينظر. أربع وسبعني
 (. 49 7)، اإلصابة (5956)هتذيب الكمال 

 .النسخ األخرىواملثبت من  «وروي»: يف األصل(  4)
 (.س)سقطت من  «أكلت»(  6)
 .تقدم خترجيه ضمن شواهد احلديث السابق(  5)
 (.أ)ست يف األصل واستدركتها من لي «اجلشأة»(  9)
البصري، أحد أئمة اللغة والغريب  هو أبو سعيد عبدامللك بن ُقَريب بن عبدامللك بن علي األصمعي(  4)

ن العرب بأحسن من عبارة ما عرب أحد ع»: وقال الشافعي. أثىن عليه اإلمام أمحد يف السُّنَّة. واألخبار
 .تويف سنة مخس عشرة ومئتني أو ست عشرة. «األصمعي
، سري أعالم (96 / )، وفيات األعيان (79 / )، إنباه الرواة (6 6/4 )تاريخ بغداد : ينظر
 (.    / )، بغية الوعاة (96 /6 )النبالء 

 (.س)إىل هنا ساقط من  «من التجشؤ»: من قوله(  7)
 .«أنهفك»(: س)يف (  6 )
 (. 4/ )مادة جشأ  «الصحاح»بنصه يف (    )

: وينظر. «وهو تنفس املعدة عند االمتالء»(: 5  /  ) «هتذيب اللغة»وقال األزهري يف 
 (.7  / )اجملموع املغيث 
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 .بقطع األلف، أي اكفف عنا «عنا َأْقِصر»: وقوله
َقَصْرت : القدرة عليه، فإن عجزت قلت ( )َأْقَصْرت عنه، أي كففت ونزعت مع: ( )يقال

 .(4)ألف ( )بغري
النهي عن الشبع؛ فإنه هو السبب اجلالب له، واجُلَشاء إذا استمر  (6)والنهي عن اجُلَشاء هو

 .(5)ر على دفعه؛ ألنه أمر طبيعي، فنهي عن السبب، فإنه أمر مستطاعباإلنسان مل يقد
وقد . صغار الصحابة (4)مل يبلغ احللم، وهو معدود يف يف زمان النيب  (9)وكان أبو جحيفة

أنه مل يأكل ملء بطنه حىت فارق الدنيا، كان إذا تعشى ال  (7)«املعارف»ُذِكر يف كتاب 
 .(6 )ضي اهلل عنهيتغدى، وإذا تغدى ال يتعشى ر

                                 
 (.س)ليست يف  «يقال»(   )
 .وهو الصواب النسخ األخرىت من بواملث «عن»: يف األصل(   )
 .«بال»(: ب)و( س)يف (   )
 (.976/ )مادة قصر  «الصحاح»بنصه يف  «أقصرت عنه»: من قوله(  4)
 «وهو»(: س)يف (  6)
املفهم للقرطيب : ينظر. وملراجعة كالم العلماء حول حكم الشبع(. 7/4449)فيض القدير : يراجع(  5)

 (.74 /  )، (4 7/4)، فتح الباري (9  /  )، املنهاج للنووي (69 /6)
 .ومصادرها تقدمت ترمجته آنفًا(  9)
 (.ب)و( س)، واملثبت من «من»(: أ)يف األصل و(  4)
 .ى ما ذكره املؤلفعل مل أقفوقد حبثت فيه، والبن قتيبة،  «املعارف»يف ظين أنه يريد (  7)

قد ورد يف بعض طرق حديث أيب جحيفة كما تقدمت اإلشارة  «املعارف»وما عزاه املؤلف لـ
 .إليه عند ختريج احلديث

 .زيادة من النسخ األخرى «هلل عنهرضي ا»(  6 )

      



 641 الميسر في شرح المصابيح

جياء بابن آدم يوم القيامة كأنه »: يف حديث أنس رضي اهلل عنه/ ومنه قوله  -76 [ب/ 6 ]
 .( )«َبَذج

                                 
كأنه َبَذج فيوقف آدم يوم القيامة  نجياء باب»: هظولف (9 46ح 9 4/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

رب َجمَّعُته : أعطيتك وخوَّلتك وأنعمت عليك فما صنعَت فيها؟ فيقول: بني يدي اهلل، فيقول له
رب َجمَّعُته : أرين ما قدمت، فيقول: كلِّه، فيقول له وَثمَّرُته فتركته أكثر ما كان، فارجعين آتك به

 .«وَثمَّرُته فتركته أكثر ما كان، فارجعين آتك به كله، فإذا عبد مل يقدم خريًا، فُيمَضى به إىل النار
 .«ضعيف»: البغوي وقال

 :خترجيه
 ويف( 74 ح 5  ص) -زوائد رواية نعيم بن محاد- «الزهد»أخرجه عبداهلل بن املبارك يف 

بدون ترمجة ( 9)طريقه الترمذي يف صفة القيامة، باب رقم  ومن-( 74ح 67ص) «مسنده»
أخربنا إمساعيل بن مسلم، -( 4664ح 56 /4 ) «شرح السنة»والبغوي يف ( 7 4 ح  4 /9)

 .بن مالك، به، بلفظه عن احلسن وقتادة، عن أنس
مل يسندوه، وإمساعيل بن قد روى هذا احلديث غري واحد عن احلسن قوله و»: وقال الترمذي

 .«مسلم يضعف يف احلديث من قبل حفظه
 :أخرجه موقوفًا على احلسن: أقول

وذكر عن أيب داود، عن : قال( 47  /4)يف تفسري سورة األنعام  «تفسريه»ابن أيب حامت يف 
 .وذكر احلديث مبعناه: قال ،، عن احلسنةأيب حر

 .هكذا أخرجه معلقًا عن أيب داود وهو الطيالسي
وإن كان ثقة،  -وهو واصل بن عبدالرمحن البصري-وهي أن أباحرة : ويف اإلسناد علة أخرى

الكىن للدواليب : تراجع ترمجته يف. لكنه يدلس عن احلسن البصري ومل يصرح هنا بالسماع
، جامع (6 56)، الكاشف (   7)، ميزان االعتدال (5556)، هتذيب الكمال ( 46/ )

، تعريف أهل التقديس (46 9)، التقريب ( 7/  )، هتذيب التهذيب (76 ص)التحصيل 
(  6.) 

 .وزاد يف عزوه لعبد بن محيد( 56/ ) «الدر املنثور»وأورده السيوطي يف 

 (.أنس بن مالك)ليس فيه  ووقفت عليه عن احلسن مرساًل إىل النيب : أقول
= 
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أخربنا ( 667 ح 69 ص)البن املبارك  «الزهد»وزي يف زياداته على أخرجه احلسني املر

وذكر : قال مسعت احلسن ذكر عن النيب : أخربنا حزم بن مهران، قال: البن موسى، قاالفضل 
 .احلديث مبعناه

 :وهذا إسناد رجاله ثقات، وهو أمثل أسانيد األوجه اليت وقفت عليها
وهو ضعيف، وستأيت ترمجته التفصيلية عند دراسة ( املكي إمساعيل بن مسلم)إذْ يف الوجه األول 

 .اإلسناد
 .واهلل أعلم. فقد تقدم بيان علته( الوقف)وأما الوجه الثاين 

 :دراسة إسناد ابن املبارك
 .من اخلامسة. ، إبو إسحاق، كان من البصرة مث سكن مكةاملكي إمساعيل بن مسلم - 

 .عن احلسن البصري، وقتادة بن دعامة، والزهري وغريهم روى
 .وعنه ابن املبارك، واألوزاعي، وعلي بن مسهر وغريهم

 .، وبعضهم يضعفه جدًا-كما قال الذهيب-متفق على ضعفه 
 .«ضعيف احلديث»: «التقريب»ويف 

عفاء ، ديوان الض(745)، ميزان االعتدال ( 44)، هتذيب الكمال (6  )الكامل البن عدي 
 (.444)، التقريب (674)، هتذيب التهذيب (464)، الكاشف (444)

تقدمت . ثقة فقيه فاضل مشهور، يرسل كثريًا ويدلس. البصري احلسن بن أيب احلسن -2
 (.   ص)ترمجته 
 (.   ص)تقدمت ترمجته . ثقة ثبت، كثري التدليس واإلرسال. السدوسي قتادة بن دعامة -3

 :احلكم على احلديث
 . ضعيف؛ من أجل إمساعيل بن مسلم

ما رواه حزم بن مهران، عن : -كما تقدم-مث إنه قد خولف يف روايته عن احلسن، واألظهر 
 .واهلل أعلم. احلسن مرساًل
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 .( )انه وعجزه، أراد بذلك هو( )من أوالد الضأن مبنـزلة الَعُتود من أوالد املعز الَبَذُج
 .( )«كأنه َبَذج من الذل»: ويف بعض طرق هذا احلديث

                                 
 يبغريب احلديث أل: وينظر .«ومجعه ِبْذجان»: وزاد( 77 / )مادة بذج  «الصحاح»ه يف بنص(   )

  .( 6 / )يد بع
 .«هو أضعف ما يكون من احُلْمالن: احَلَمل، وقيل: الَبَذج»(: 5  / ) «اللسانترتيب »ويف 

 .«ولد الضأن: (حمركة)الَبَذج »(:  4 / ) «القاموس»ويف 
، القاموس ( 7 / )املصباح املنري مادة عتد : ينظر. ما أتى عليه حول: من أوالد املعز والَعُتود

( /4  .) 
 (.67 /9)، حتفة األحوذي (7/66) «مرقاة املفاتيح»يراجع (   )
غريب : مل أقف على هذا اللفظ مسندًا، لكن ورد يف بعض كتب غريب احلديث بال سند، حنو(   )

، الفائق للزخمشري (67 / )، الغريبني للهروي (الطبعة املسندة-   / )يد احلديث أليب عب
 .وغريها( 76/ )
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 فضل الفقراء ( )باب

 :من الصحاح

ُربَّ َأْشعث َمْدفوٍع »: قال رسول اهلل : حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه قال -75
 .( )احلديث «...باألبواب

َردُّ بالفعل وهو الدفع بالقهر، أو باللسان، فُي (4)الدخول؛ إما باليد وإما ( )يريد أنه يدفع عند
 .(6)بالقول وهو أن ال يؤذن له بل يعلَّل بالعذر

إال  - إال ما ُأصلح من النسخ -نسخًة  (5)فلم جند «املصابيح»وُصحِّف الكلمتان يف 
 .(4)املنقوطة بثالث (9)بالراء والقاف والثاء «وابثمرقوع األ»: وفيها

                                 
 .«ومن باب»: يف النسخ األخرى(   )
أشعث مدفوٍع باألبواب لو أقسم على رب »: وتتمته( 4646ح 7 4/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

 .«اهلل ألبره

 :خترجيه
، ويف اجلنة (  5 ح 4 6 /4)أخرجه مسلم يف الرب والصلة، باب فضل الضعفاء واخلاملني 

( 464 ح  7  /4)وصفة نعيمها وأهلها، باب النار يدخلها اجلبارون واجلنة يدخلها الضعفاء 
 .بلفظه

 .، وهو أوىلالنسخبقية واملثبت من  «عن»: يف األصل(   )
 .«أو»(: س)يف (  4)
 (.أ/   ل) «شرح املصابيح»وبنحو هذا قال البيضاوي يف (  6)

املفهم : وينظر كذلك(.  7/4) «مرقاة املفاتيح»وللمال علي القاري تعليق آخر يراجع يف 
 (.5/567)للقرطيب 

 .وهو الصواب( ب)و( س)واملثبت من «جنده»(: أ)يف األصل و(  5)
 (.أ)سقطت من  «والثاء»(  9)
، - وتقدم سياق اللفظ منها - احملققة اليت أحيل عليها «املصابيح»يف مطبوعة   يقع هذا التصحيفمل(  4)

 .ولعل النسخة اليت اعتمد عليها احملققون جاءت كذلك
= 
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كثري من الناس يف معىن ذلك إىل أنه مثل قول  ( )يذهب «هلو أقسم على اهلل ألبرَّ»: وفيه
وال يستقيم هذا املعىن يف مثل هذا  «اللهم إين أقسم عليك جباللك أن تفعل كذا»: القائل

إذا مل تكن  «َقَسَمك اهللأبرَّ »: يقال. أي صدقه وصدق ميينه «ألبرَّه»: املوضع؛ ألنه قال
أنه لو : ، وإمنا املعىن( )مثل هذه اليمني، فيدخلها اإلبرارثًا، وال مدخل للصدق والكذب يف حان

 . حلف ميينًا على أن اهلل يفعل الشيء أو ال يفعله جاء األمر فيه على ما يوافق ميينه
حني َكَسَرت أخُته -عم أنس رضي اهلل عنهما أنه قال  ( )يدل عليه حديث أنس بن النضر

..................................................... ........................ (4)الرَُّبيِّع

                                 
كتبت ( ف/5  4)وقد راجعت نسختني خطيتني حمفوظتني مبكتبة جامعة اإلمام، إحدامها برقم 

( ه444)كتبت سنة (  4 6)ف، واألخرى برقم وجاءت مصحفة كما ذكر املؤل (ه 54)سنة 
 .وجاءت على الصواب

 .«ذهبم»(: ب)، ويف «ذهب»(: س)يف (   )
، شرح املصابيح (5/567)املفهم للقرطيب : ينظر. هذا الذي نفاه املؤلف قال به بعض العلماء(   )

 ، شرح املشكاة للطيـيب(45 ، 66 / )، جمموع فتاوى ابن تيمية (أ/   ل)للبيضاوي 
 (.56  /9)، ( 46 /6)، فيض القدير ( 7/4)، مرقاة املفاتيح (67  /6 )

 .«باهلل» :ومل يقل «لو أقسم على اهلل»: أنه قال: ومما يؤيد هذا
حداً وأبلى حضر أ». عم أنس بن مالك خادم النيب  أنس بن النضر بن ضمضم األنصاري اخلزرجي(   )

أو رمية  رمحبسيف أو طعنة ببضعًا ومثانني ما بني ضربة  بهفوجدوا  ،فيها بالًء حسنًا حىت استشهد
، أسد الغابة ( / )ثقات ابن حبان : ينظر. -أخرجه البخاري وغريه- «بسهم وما عرف إال ببنانه

 (. 4 )، اإلصابة ( 5 )
اخلزرجية، أخت أنس بن النضر، وعمة أنس بن  األنصارية بنت النضر( بالتصغري والتثقيل)الرَُّبيِّع (  4)

يارسول اهلل، أخربين : ووالدة حارثة بن سراقة الذي استشهد يوم بدر، ويف خربها أهنا قالت. مالك
إهنا »: ء فقالعن حارثة فإن يكن يف اجلنة صربت واحتسبت، وإن كان غري ذلك اجتهدت يف البكا

 .أخرجه البخاري وغريه «جنان كثرية وإنه يف جنة الفردوس
، اإلصابة (6 5/ )، هتذيب األمساء (7 57)، أسد الغابة (9   )االستيعاب : ينظر

 (. 4646)، التقريب ( 9   )
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 «ال واهلل ال تكسر َثِنيَُّتها يارسول اهلل»: -بالقصاص جارية من األنصار، وأمر النيب  ( )َثِنيََّة
من عباد اهلل من لو أقسم على اهلل إن »: فقال رسول اهلل  ( )شْربلوا األََقفرضي القوم و

 .( )«ألبره
يف  (6)ملا قرب من احلرم (4)وقد وجدنا فيما ذكر عن السلف أن أبا جعفر الدوانيقي: قلت

: رأي يف سفيان فقالوُخوِّف منه، وكان سيئ ال (5)آخر َقْدمٍة َقِدَمها، ُأْنِذر به سفياُن الثوري

                                 
ترتيب اللسان : رينظ. واحدة الثنايا، ويف اإلنسان أربع ثنايا، ثنتان من فوق وثنتان من أسفل: الثَِّنيَّة(   )

 (.5 6/ )مادة ثىن 
 .اسم للمال الواجب على ما دون النفس: بفتح اهلمزة وسكون الراء: األرش(   )

 (.66ص)، التوقيف على مهمات التعاريف (9 ص)التعريفات للجرجاين : ينظر
 عز ، ويف اجلهاد، باب قول اهلل( 96 ح  64ص)أخرجه البخاري يف الصلح، باب الصلح يف الدية (   )

، (465 ح 696ص[ )  :األحزاب] ...        : وجل
[ 94 :اآلية]        : ويف التفسري، يف تفسري سورة البقرة باب

[ 46:اآلية]    : ، وفيه، يف تفسري سورة املائدة، باب قوله(4666ح 4 7)
 .من حديث أنس بن مالك رضي اهلل عنه(   45ح 765ص)

 . احلديث، بل ألنه صاحب القصة ال يريد أنه هو راوي «حديث أنس بن النضر»: وقول املؤلف
ويلقب . بن عبداهلل بن عباس عبداهلل بن حممد بن علي: هو اخلليفة العباسي أبو جعفر املنصور وامسه(  4)

بويع له باخلالفة سنة ست وثالثني ومئة، ومات . بالدوانيقي حملاسبته العمال والصناع على الدوانيق
 .سنة مثان ومخسني ومئة لست وقيل لسبع مضني من ذي احلجة بعد أن أحرم باحلج

، سري أعالم النبالء (74 /  )، تاريخ دمشق ( 6/6 )، ( 5/ )تاريخ بغداد : ينظر
، تاريخ اخللفاء ( 7 ،  6 / )، نزهة األلباب يف األلقاب (467/  )، البداية والنهاية ( 9/4)
 (.67 ص)

 .وهو خطأ «احلرب»(: أ)يف (  6)
 (.45 ص)تقدمت ترمجته . ، أمري املؤمنني يف احلديثسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري(  5)

( 7  /9) «سري أعالم النبالء»وحيسن هنا أن أسوق طرفًا مما قاله احلافظ الذهيب يف ترمجته يف 
سفيان رأساً يف الزهد، والتأله، واخلوف، رأساً يف احلفظ، رأساً يف معرفة اآلثار، رأسًا قد كان »: قال

= 
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ومل  (4)ببئر ميمون ( )فقتله الُقوَلْنج «لو دخلها أبو جعفر ( )َبِنيَّةهذه ال ( )برئت من رب»
 .(6)يدخلها

                                 
وكان ينكر على امللوك، وال يرى اخلروج .. .يف الفقه، ال خياف يف اهلل لومة الئم، من أئمة الدين

 .«أصاًل
باب ما ذكر من  «اجلرح والتعديلاملعرفة لكتاب تقدمة »وبوب ابن أيب حامت يف ترمجته من 

 (.4  -66 ص)ومناصحته إياه يف أمر األمة  دخول الثوري على السلطان
 (.س)سقطت من  «رب»(   )
 .«لبيتاذا ه»(: أ)ويف (. ب)و( س)كذا يف األصل و(   )

الكعبة لشرفها، إذ هي : يَلةالَبِنيَّة، على َفِع»(: 55 / )مادة بىن  «اللسانترتيب »جاء يف 
 .«وقد كثر قسمهم برب هذه الَبِنيَّة. ال ورب هذه الَبِنيَّة ما كان كذا وكذا: أشرف َمْبِنىٍّ، يقال

مؤمل، يعسر معه خروج ما خيرج بضم القاف وإسكان الواو وفتح الالم، مرض معوي : الُقوَلْنج(   )
، القاموس (4 6/ )املصباح املنري : ينظر. بالطبع، وقد يقوى فيقتل، وسببه التهاب القولون

، معجم (959ص)، املعجم الوسيط (674ص)، التوقيف على مهمات التعاريف (97/ )
 (.4  / )املصطلحات الطبية 

أخو العالء بن احلضرمي وايل البحرين ( بن احلضرميميمون )هي بئر حفرها يف اجلاهلية : بئر ميمون(  4)
 . وتقع بأعلى مكة يف الطريق إىل مىن وأنت خارج من البيت. الصحايب اجلليل

موضع بئر ميمون »(: 69 -64 /4) «مكة أخبار»عبدامللك بن دهيش يف حتقيقه لـ. قال د
دَّر املسافة بينها وبني باب الصفا وَق .ها.«رة اليومادخل يف قصر امللك فيصل الذي هو مقر اإلم اليوم

 (.9 ص)معامل مكة التارخيية واألثرية للبالدي : وينظر أيضًا. مترًا( 666 )األعلى بـ
، سري أعالم النبالء (59 /  )، هتذيب الكمال (67 /7)، تاريخ بغداد ( 9/4)حلية األولياء : ينظر(  6)

 (.66 ، 46 / )، شذرات الذهب ( 5 ص)، تاريخ اخللفاء ( 6 /9)
 .«هذه كرامة ثابتة»: وعلق الذهيب فقال
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جَلدِّ وأصحاب ا»: رضي اهلل عنه ( )يف حديث أيب هريرة ومنه قوله  -79
 .( )«َمْحُبوسون

 .(4)الِغَنى(: بالفتح) ( )واجَلدُّ. هم األغنياء: أصحاب اجَلدِّ

                                 
. هذا وهم من املؤلف رمحه اهلل، والصواب أن احلديث ألسامة بن زيد كما يف مصادر التخريج(   )

 .ومل يذكر صحابيه -كما سيأيت-واحلديث أورده البغوي 
من دخلها عامة  قمت على باب اجلنة، فكان»: ولفظه(  464ح 7 4/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

، وأصحاب اجَلدِّ حمبوسون، غري أن أصحاب النار قد أمر هبم إىل النار، وقمت على باب املساكني
 .«النار فإذا عامة من دخلها النساء

 :خترجيه
 .متفق عليه من حديث أسامة بن زيد رضي اهلل عنه

عقب باب ال تأذن املرأة يف بيت زوجها ألحد  -بدون ترمجة-البخاري يف النكاح، باب أخرجه 
واللفظ ( 5649ح 46  ص)، ويف الرقاق، باب صفة اجلنة والنار (75 6ح 4   ص)إال بإذنه 

 (.5 9 ح 675 /4)، باب أكثر أهل اجلنة الفقراء ...له، ومسلم يف الذكر والدعاء
 .(س)تكررت يف  «جلدهم األغنياء وا»: مجلة(   )
، هتذيب (6  -7  / )، الغريبني للهروي مادة جدد (65 / )غريب احلديث أليب عبيد : ينظر(  4)

 (.6/466 )اللغة 
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خببز شعري وِإهاَلٍة  نه مشى إىل النيب أ»: قول أنس رضي اهلل عنه يف حديثه ( )ومنه -74
 .( )«َسِنَخة

 .الدسم ما كان: اإلهالة
 .( )َسِنَخ الطعام وَزِنَخ، إذا تغري: املتغرية، يقال: والسَِّنَخة

                                 
 (.س)سقطت من  «ومنه»(   )
درعاً باملدينة عند يهودي،  ولقد رهن النيب : وتتمته( 4644ح   4/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

ما أمسى عند آل حممد صاع ُبرٍّ وال صاع حبٍّ، وإن »: له، ولقد مسعته يقولوأخذ منه شعريًا أله
 .«عنده لتسع نسوة

 :خترجيه
 .بلفظه( 657 ح 464ص)بالنسيئة  أخرجه البخاري يف البيوع، باب شراء النيب 

 .مبعناه( 664 ح 474ص... )ويف الرهن، باب يف الرهن يف احلضر
 (4 7/ )دة سنخ للهروي ما «الغريبني»بنصه يف (   )

، (6  / )الفائق مادة زنخ : ينظر(. فرح)كالمها بوزن  «سنخ»هي لغة يف  «زنخ»: وقوله
 (. 5 / )القاموس مادة سنخ 
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مضطجع على وهو  دخلت على رسول اهلل : ومنه حديث عمر رضي اهلل عنه -77
 .( )ُرمال حصري

إذا َرَمل شريطًا أو غريه : أي َسَفْفُته، وَأْرَمْلُته مثُله، وَرَمَل سريره وَأْرَمَله: َرَمْلت احَلِصْير
َرْمل، : لكل َنْسجٍة منه ، يقال( )ما نسج منه عودًا عودًا: ، وُرَمال احلصري( )فجعله ظهرًا له

 .(4)وجتمع على ُرَمال

                                 
ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الرِّمال جبنبه، : وتتمته( 4647ح   4/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

رسول اهلل، ادع اهلل فليوسع على أمتك، فإن فارس  يا: قلت. متكئاً على وسادة من َأَدم حشوها ليف
أولئك قوم ! أَويف هذا أنت يا ابن اخلطاب»: والروم قد وسع عليهم وهم ال يعبدون اهلل، فقال

 .«عجلت هلم طيباهتم يف احلياة الدنيا

 :خترجيه
 .لنسائه النيب متفق عليه ضمن حديث طويل يف قصة اعتزال 

أخرجه البخاري يف املظامل، باب الغرفة والعلية املشرفة وغري املشرفة يف السطوح وغريها 
، ويف النكاح، (  47ح 669 ص)، ويف التفسري، يف تفسري سورة التحرمي (454 ح 447ص)

 (. 7 6ح 5   ص)باب موعظة الرجل ابنته حلال زوجها 
 (.497 ح 66  / ... )اعتزال النساء وختيريهنومسلم يف الطالق، باب يف اإليالء و

 (.  9 /4)مادة رمل  «الصحاح»هذا التعريف بنصه يف (   )
 (.أ)و( س)ليست يف نية االث «عودًا»(   )
 .«همرمول: رمال احلصري كغراب»(: 6 6/ )مادة رمل  «القاموس»ُرَمال بضم الراء، قال يف (  4)

 .«ونظريه احُلطام والرُّكام، ملا ُحِطم وُرِكم»(:  4/ ) «الفائق»وقال الزخمشري يف 
، أعالم احلديث للخطايب (65 /6 )هتذيب اللغة : وينظر. وضبطها بعضهم بكسر الراء

، فتح (46 /6 )، املنهاج للنووي ( 5 / )، مشارق األنوار ( 94/ )، الغريبني (6   / )
 (.74 /7)الباري 

 



 651 الميسر في شرح المصابيح

 

، فكأنه جعل الكل «رمال»مكان  ( )«على َرْمل حصري»: ( )«كتاب الترمذي»ويف 
 .(4)«رمال سرير ( )على»: َنْسجة واحدة، ويف بعض الروايات

 .صحاحروي يف ال (5)أثبت، وكذلك «رمال حصري»: (6)ويف حديث عمر هذا

                                 
 .خمتصرًا(  45 ح 54 /9( )4 )بدون ترمجة رقم  يف أبواب صفة القيامة، باب «سننه»يف (   )

 .«حسن صحيح»: وقال( 6   ح 7/66)ويف التفسري، يف تفسري سورة التحرمي 
 (.4 :497 )بل هذه الرواية عند مسلم أيضًا برقم (   )

، الديباج للسيوطي (46 /6 )املنهاج للنووي : ينظر. بفتح الراء وسكون امليم: وَرْمل
(4/ 6 .) 

 (.س)إىل هنا سقط من  «فكأنه جعل»: لهقو(   )
 «الفتح»، وابن حجر يف ( 7 /5 ) «املنهاج»وقد ذكرها النووي يف . مل أقف على هذه الرواية(  4)

(7/ 74). 
 .«الصحيحني»حديث عمر هو احلديث املشروح وتقدم خترجيه من (  6)
 .«وكذا»: يف النسخ األخرى(  5)
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 ومن باب األمل والحرص

 :من الصحاح

 «أعذر اهلل إىل امرئ»: أنه قال عن النيب  ( )[حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه] -66 
 .( )احلديث

 .( )املعىن أنه أفضى بعذره إليه، فلم يبق له عذر
 .ذرأي بلغ به أقصى الع: الرجل إىل فالن (6)أعذر: (4)يقال

 .أي أتى بالعذر أو أظهره (5)«أعذر من أنذر»: ومنه قوهلم
، وإمنا يتوجه له على العبيد، وحقيقة (9)وهذا جماز من القول؛ فإن العذر ال يتوجه على اهلل

 .( )مل يترك له سببًا يف االعتذار يتمسك به (4)أن اهلل: املعىن فيه
                                 

( ب)ل، واستدركته من النسخ األخرى، إال أن الصحايب مل يذكر يف ما بني معقوفتني ليس يف األص(   )
 .ووضع مكانه بياضًا( س)و

أعذر اهلل إىل امرئ أخر أجله حىت َبلَّغه ستني »: ولفظه(  469ح 4 4/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )
 .«سنة

 :خترجيه
 69  ص)جه البخاري يف الرقاق، باب من بلغ ستني سنة فقد أعذر اهلل إليه يف العمر أخر

 (.7 54ح
 .«عذرا»(: ب)و( س)يف (   )
 .للفراء( 67 / ) «غريب احلديث»هذا القول نسبه اخلطايب يف (  4)

، ترتيب لسان العرب (94 / )، النهاية (4 4/ )اجملموع املغيث مادة عذر : وينظر
(6/ 466.) 

 .«عذر»(: أ)يف (  6)
فصل »، وأبو عبيد البكري يف ( 5 / ) «مجهرة األمثال»أبو هالل العسكري يف : ذكره يف األمثال(  5)

 .وغريهم( 46 / ) «املستقصى»زخمشري يف ، وال(6  ص) «املقال
 .«تعاىل»زيادة ( ب)و( س)يف (  9)
 (.س)لفظ اجلاللة سقط من (  4)
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، مرقاة املفاتيح (44 /  )، فتح الباري ( 6 /4 ) 9 :رة فاطر، اآليةتفسري القرطيب سو: ينظر(   )

(7/   .) 
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 :ومن الحسان

 ( )ابن آدم إىل ( )َمَثُل»: رضي اهلل عنه، عن النيب  ( )حديث عبداهلل بن الشخري - 6 
 .(6)احلديث «...منية (4)جنبه تسعٌة وتسعون

                                 
 (.6  ص)تقدمت ترمجته (   )
يريد به صفته وحاله »(: ب/   ل) «شرح املصابيح»بفتح امليم والثاء املخففة، قال البيضاوي يف (   )

 . «العجيبة وهو مبتدأ
شرح املشكاة للطيـيب : ينظر. بضم امليم وتشديد املثلثة، أي ُصوِّر وُخِلق( ثِّلُم: )وقيل

 (.54 /5)، حتفة األحوذي (6/6476 )، فيض القدير (4/44)، مرقاة املفاتيح ( 6  /4)
 .«وإىل»: ومصادر التخريج «املصابيح»لفظ احلديث كما يف (   )
 .على الصواب( ب)و( س)مث أصلحت، وهي يف وقد كتبت هكذا يف األصل  «وتسعني»(: أ)يف (  4)
تسعون منية، ومثل ابن آدم وإىل جنبه تسعة »: ولفظه( 4694ح 446/ ) «املصابيح»احلديث يف (  6)

 .«إن أخطأته املنايا وقع يف اهلرم

 :خترجيه
    /5)قبل باب ما جاء يف الرضا بالقضاء ( بدون ترمجة)أخرجه الترمذي يف القدر، باب 

حدثنا أبو ( 464 ح  5 /9)بدون ترمجة (   )يف أبواب صفة القيامة، باب رقم ، و( 6  ح
هريرة حممد بن فراس البصري، حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة، حدثنا أبو العوام وهو عمران القطان، 

وقع يف »: عن قتادة، عن مطرف بن عبداهلل بن الشخري، عن أبيه، به، بلفظه وزاد يف املوضع األول
 . «حسن غريب، ال نعرفه إال من هذا الوجه»: وقال. «حىت ميوت اهلرم

 «احللية»ومن طريقه أبو نعيم يف -( 6555ح 4 /5) «املعجم األوسط»وأخرجه الطرباين يف 
عن حممد بن عبداهلل  -(469ح 7/496) «األحاديث املختارة»، والضياء املقدسي يف (   / )

 .احلضرمي
يضًا يف نفس املوضع من طريق الطرباين، عن احلسني بن إسحاق وأبو نعيم، والضياء املقدسي أ

 .التستري
شعب »ومن طريقه البيهقي يف -( 6/47)يف ترمجة عمران القطان  «الكامل»وابن عدي يف 

 .عن حممد بن احلسن بن شهريار -(6696 ح 64 /9) «اإلميان
= 
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يرو هذا احلديث عن قتادة إال مل »: ثالثتهم عن أيب هريرة، به، بلفظه بالزيادة، وقال الطرباين

وتفرد به إبراهيم بن طهمان، عن . عمران القطان واحلجاج بن احلجاج، تفرد به أبو قتيبة، عن عمران
 .«إال هبذا اإلسناد وال يروى عن رسول اهلل . احلجاج

عن إبراهيم بن  -(464)ومن طريقه الضياء املقدسي -( 5 4 ح  9 / )وأخرجه الطرباين 
 .موسى بن حممد بن حيان، عن سلم بن قتيبة، به، بنحوههاشم، عن 

من طريق الطرباين، ثنا موسى بن هارون، ثنا أمحد بن حفص، ( 467)وأخرجه الضياء املقدسي 
وعمران »: وقال. حدثين أيب ثنا إبراهيم بن طهمان، عن احلجاج بن احلجاج، عن قتادة، به، بنحوه

 .«هو شاهد لغريهالقطان تكلم فيه بعضهم ووثقه بعضهم، ف

 :دراسة سند الترمذي
 .مات سنة مخس وأربعني ومئتني. البصري الصُّنَبعي، أبو هريرة الصَّْيريف حممد بن ِفَراس - 

 .روى عن أيب قتيبة، وأيب عاصم، ويزيد بن هارون وغريهم
 .ه، وابن أيب الدنيا وغريهموعنه الترمذي، وابن ماج

 .«ثقة»: قال ابن أيب الدنيا
 . «صدوق»: وقال أبو حامت
 .«صدوق»: وقال ابن حجر. «ثقة»: وقال الذهيب

لعل قول الذهيب أقرب، فلم يتكلم أحٌد يف أيب هريرة، وأما أبو حامت فإنه كثريًا ما يقول : أقول
يف حق بعض األئمة كالشافعي ومسلم، رحم  ملن وثقه غريه من أهل العلم، وقد قال ذلك( صدوق)

 .واهلل أعلم. اهلل اجلميع
، (57 5)، املقتىن (6  6)، الكاشف ( 664)، هتذيب الكمال (4/56)اجلرح والتعديل 

 (.4  5)، التقريب ( 6 /7)هتذيب التهذيب 
 .مات سنة مئتني أو بعدها. راساين، نزيل البصرة، أبو قتيبة اخلالشَّعريي َسْلم بن قتيبة -2

 .روى عن أيب العوام القطان، ومالك بن أنس، وجرير بن حازم وغريهم
 .وعنه أبو هريرة حممد بن فراس، وعمرو بن علي الفالس، وحممد بن بشار بندار وغريهم

 .«صحيحه»خرج له البخاري يف 
 .«مأمون»: زاد احلاكم. «ثقة»: واحلاكم وقال أبو داود وأبو زرعة وابن قانع والدارقطين

 .«ليس به بأس»: وعنه. «ثقة صدوق ليس به بأس»: وقال ابن معني
= 
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 . «ليس به بأس، كثري الوهم، يكتب حديثه»: وقال أبو حامت

  .«الثقات»وذكره ابن حبان يف 
 . «ليس من اجلمال اليت حتمل احملامل»: وقال حيىي القطان

الشرح والتعليل أللفاظ : ينظر يف معىن هذه اللفظة. األثبات املتقننيمراده أنه ليس من : أقول
 (.  ص)، شرح ألفاظ التجريح النادرة (9 ص)اجلرح والتعديل 

صدوق مشهور وهم يف سند »: «امليزان»ويف  .«ثقة يهم»: «الكاشف»وقال الذهيب يف 
 .«اإلمام احملدث الثبت»: «السري»ويف . «حديث

 . «صدوق»: وقال ابن حجر
، مث إن «صحيحه»فإن مجهور األئمة على توثيقه وخرج له البخاري يف . ثقة: خالصة حاله

من الثقات األثبات وال يضرهم ذلك، هذا مع ما عرف ، بل يقع الوهم الثقة قد خيطئ ويقع يف الوهم
 .واهلل أعلم. القطان من التشدد يف اجلرح عن أيب حامت وحيىي

، ثقات ابن (55 /4)، اجلرح والتعديل (546)عفاء العقيلي ، ض(799 )العلل لإلمام أمحد 
، (46  )، ميزان االعتدال (64 /7)، سري أعالم النبالء (  4 )، هتذيب الكمال ( 45)شاهني 

 (.9 4ص)، هدي الساري ( 49 )، التقريب (9  /4)، هتذيب التهذيب (6 6 )الكاشف 
 .البصري مِّي، أبو العوام القطانالَع( بفتح الواو بعدها راء) عمران بن َداَور -3

مات بني الستني »: وقال ابن حجر. «مات بعد اخلمسني ومئة»: قال خليفة بن خياط
 .يعين ومئة «والسبعني

 .البصري وغريهمروى عن قتادة، وحممد بن سريين، واحلسن 
 .وعنه أبو قتيبة، وأبو عاصم، وأبو داود والطيالسي وغريهم

 .«ثقة»: قال عفان والعجلي
 .«صدوق»: وقال الساجي واحلاكم

 .«صدوق يهم»: وقال البخاري
 .«أرجو أن يكون صاحل احلديث»: وقال اإلمام أمحد

ال حيدث عنه، وقد  كان عبدالرمحن بن مهدي حيدث عنه، وكان حيىي»: وقال عمرو بن علي
 .«ذكره حيىي يومًا فأحسن الثناء عليه

= 
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كان من أخص الناس بقتادة، وكانوا يقولون أنه مييل إليه، إال أهنم مل يثبتوا »: وقال ابن شاهني

 .«عليه شيئًا
 .«من أصحاب احلسن وما مسعت إال خريًا»: وقال أبو داود

 .«حسن بفتوى شديدة فيها سفك دماء ضعيف، أفىت يف إيام إبراهيم بن عبداهلل بن»: وعنه
 .«سألت أبا داود عنه وعن أيب هالل ؟ فقدم أبا هالل تقدميًا شديدًا»: وقال اآلجري

ليس هو »: وعن ابن معني. «ليس بالقوي»: وعنهما. «ضعيف»: وقال ابن معني والنسائي
 .«بشيء

 .«كثري املخالفة والوهم»: وقال الدارقطين
 .«يكتب حديثههو ممن »: وقال ابن عدي

كان »: فباإلضافة لقول أيب داود السابق، قال يزيد بن زريع: وتكلم فيه بعضهم من أجل مذهبه
 .«حروريًا، وكان يرى السيف على أهل القبلة

 .«رأي اخلوارج ومل يكن داعيةكان يرى »: وقال ابن معني
قصة إفتاء إبراهيم بن ويظهر أن سبب اهتامه مبذهب اخلوارج ما أشار إليه أبو داود آنفًا يف 

 .عبداهلل
، لكنه دافع عن عمران «مسنده»وعزاها أليب يعلى يف  «التهذيب»وذكر ابن حجر القصة يف 

صدوق يهم ورمي »: «التقريب»ولذا قال يف . رورية يف شيءونفى أن يكون من أفتاهم من احل
 .يغة التمريضصب «برأي اخلوارج

كما قال البخاري وابن ( صدوق يهم)ألئمة يترجح أنه من خالل النظر يف أقوال ا: خالصة حاله
: حجر؛ فقد وثقه بعض األئمة، واألكثرون وصفوه بالصدوق وما قرب من هذا اللفظ كقول أمحد

، وقابل هذا التعديل جتريح بعضهم له، لكن بعض التجريح كان «أرجو أن يكون صاحل احلديث»
، والبعض اآلخر يتوجه -تقدم اجلواب عن هذاو-بسبب املذهب كما هو الظاهر من قول أيب داود 

إليه من جهة حفظه، وهذا أفادنا أنه مل يكن من الثقات الذين يوصفون بتمام الضبط وإمنا يقصر 
عنهم، بل وصفه بعضهم بكثرة الوهم واملخالفة، وهذا يعين أنه يقصر عن درجة الصدوق، فناسب أن 

 .واهلل أعلم(. صدوق يهم)يقال عنه 
، طبقات خليفة بن خياط (747 ، 764 )، العلل لإلمام أمحد (6  ) داود ألمحد سؤاالت أيب

، (665 )، ثقات ابن شاهني (79 /5)، اجلرح والتعديل (67  )، ضعفاء العقيلي (   ص)
= 
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 .( )احلديث «جنبه َمَثُل ابن آدم َمَثُل الذي إىل»: الكالم فيه حذف، كأنه قال
 .(4) ، وأمثال ذلك يف احلديث يقع من ختبط الرواة(( )تسع وتسعون) ( )من حقه( تسعة)و

                                 
، سؤاالت احلاكم للدارقطين (56  )، الكامل البن عدي ( 44- 44/ )تصحيفات احملدثني 

، (4675)، املغين يف الضعفاء (46 /9)ري أعالم النبالء ، س(4447)، هتذيب الكمال (446)
 (.64 6)، التقريب (6  /4)، هتذيب التهذيب (44 5)، ميزان االعتدال (54 4)الكاشف 
 (.   ص)تقدمت ترمجته . ثقة ثبت كثري التدليس واإلرسال. السدوسي قتادة بن دعامة -4
 (.9  ص)تقدمت ترمجته . ثقة عابد فاضل. بن الشخري عبداهلل مطرف بن -5

 :احلكم على احلديث
رجال إسناده رجال احلديث احلسن من أجل أيب هريرة حممد بن فراس، وعمران القطان، : أواًل
 .وبعا كما تقدملكنهما ت
كما -يدور احلديث على قتادة بن دعامة، وهو ثقة ثبت لكنه مشهور بالتدليس مكثر منه : ثانيًا

وجعله . «فإنه مدلس معروف بذلكوهو حجة باإلمجاع إذا بيَّن السماع، »: قال الذهيب -تقدم
يثهم إال ماصرحوا فيه العالئي وابن حجر يف املرتبة الثالثة يف املدلسني، وهم الذين ال يقبل من حد

 . واهلل أعلم. بالسماع، وقتادة هنا مل يصرح بالسماع، فحديثه ضعيف بسبب ذلك
، فيض القدير (4/44)، مرقاة املفاتيح ( 6  /4)شرح املشكاة للطيـيب : يراجع يف معىن احلديث(   )

 (.54 /5)، حتفة األحوذي (6/6476 )
 .«من حقها»(: ب)و( س)يف (   )
 .بقية النسخ، وإثباهتا وحذفها سواءكتبت يف األصل مث ضرب عليها، وهي مثبتة يف  «ونوتسع»(   )
جاء العدد يف بعض مصادر التخريج على ما صوبه املؤلف، ويف بعضها على التأنيث وقد يكون وقع (  4)

 .واهلل أعلم. تصرف من الرواة أو من النساخ أو من الطابعني
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 ومن باب التوكل والصبر

 :من الصحاح

 .( )«فإن لو تفتح عمل الشيطان»: يف حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه قوله  - 6 
التلفظ بتلك الكلمة يف مجيع األحوال وسائر الصور، وإمنا عىن به اإلتيان  كراهة ( )به مل يرد
 .(4)يكون فيها منازعة القدر، دون التأسف على ما فاته من أمور الدنيا ( )هبا يف صيغة

                                 
وي خري وأحب إىل اهلل من املؤمن قاملؤمن ال»: ولفظه(  467ح 446/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

لو : ويف كل خري، احرص على ما ينفعك واستعن باهلل وال تعجز، وإن أصابك شيء فال تقل الضعيف
 .«عل، فإن لو تفتح عمل الشيطانقدر اهلل وما شاء ف: أين فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل

 :خترجيه
 .بلفظه( 554 ح  66 /4... )أخرجه مسلم يف القدر، باب يف األمر بالقوة وترك العجز

 (.ب)و( س)زيادة من  «به»(   )
 .«بصيغة»(: أ)يف (   )
اء، مطلقًا قد قرره كثري من العلم( لو)ما ذكره املؤلف من معىن احلديث يف عدم كراهة التلفظ بـ(  4)

لكنهم اختلفوا مىت يكون استعماهلا مذموماً ومىت يكون حمموداً أو جائزًا؛ فذهب بعضهم إىل ما قرره 
 . املؤلف

تذم يف حق من قاله معتقدًا ذلك حتمًا وأنه لو فعل ذلك مل يصبه ما أصابه قطعًا، : وقال آخرون
 . أما من رد ذلك إىل مشيئة اهلل فال بأس

 . ن قاله لشيء مضى وانتهى خبالف اخلرب عن املستقبلتذم يف حق م: وقال آخرون
إذا قاله تأسفًا على فوات طاعة أو ما هو متعذر عليه من أمور اخلري وحنو : وقال بعض العلماء

 . ذلك مما فيه فائدة فال بأس، وأما ماال فائدة فيه فهو املذموم
، (6 6/4)إكمال املعلم ، (5  / )مشكل اآلثار : ينظر كالم العلماء حول معىن احلديث يف

، شرح املصابيح للبيضاوي (5/466 )، (   /  )، املنهاج للنووي ( 5/54)، املفهم (69 /4)
، (64/ )، شفاء العليل (65 / )، زاد املعاد (49 /4 )، جمموع فتاوى ابن تيمية (ب/   ل)

 (. 55ص)، تيسري العزيز احلميد (46 /  )فتح الباري 
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 [أ/ 6 ]

               : ويبني هذا املعىن قوله تعاىل
حيمد  ( )فأتت اآلية على القسمني؛ ما ( )        
 .منه ويذم

وما أشبهه من كالمه غري  (4)«أين استقبلت من أمري ما استدبرت ( )لو»: وقول النيب 
: يرد به منازعة القدر، وإمنا قصد فيه القصد الصحيح، وقوله (6)داخل يف هذا الباب؛ ألنه مل

فسخ احلج إىل العمرة، والتحليل عنها، فلما رأى ما  (9)كان يف قصة/ «استقبلت (5)لو»
هًا هلم على أن العمل الذي أمرهم به يداخلهم من الكراهة قال هذا القول تطييبًا لقلوهبم، وتنبي

 .(4)ليس مما يتورع هو منه

                                 
 (.64 )آلية ن، اآل عمراسورة (   )
 .«ملا»(: س)يف (   )
 .«ولو»: يف النسخ األخرى(   )
 .، وهو متفق عليهجزء من حديث جابر بن عبداهلل الطويل يف صفة حجة النيب (  4)

منها يف احلج، باب تقضي احلائض املناسك كلها إال الطواف : أخرجه البخاري يف مواضع
، ويف الشركة، (946 ح  6 ص)رة التنعيم ، ويف العمرة، باب عم( 56 ح 4  ص... )بالبيت

لو »: ، ويف التمين، باب قول النيب (665 ح 479ص... )باب االشتراك يف اهلدي والبدن
 (.6  9ح 5 6 ص) «استقبلت من أمري ما استدبرت

 (.4   ح 445/ ) ومسلم يف احلج، باب حجة النيب 
 (.س)سقطت من  «مل»(  6)
 .«ولو»(: أ)ويف (. س)سقطت من  «لو»(  5)
 .«قضية»: يف النسخ األخرى(  9)
 «املنهاج»للقرطيب و «املفهم»تراجع املصادر اليت تناولت شرح احلديث مما أوردته آنفًا، وال سيما (  4)

 .للنووي



 661 الميسر في شرح المصابيح

  

معناها يفضي بالعبد إىل  ( )واعتياد أي أن قوهلا ( )«ولإياك و»: ويف غري هذه الرواية
لو فعلت »: العبد قال ( )التكذيب بالقدر أو عدم الرضا بصنع اهلل؛ ألن القدر إذا ظهر مبا يلزم

                                 
، وهو عنده عن أيب -كما تقدم-الذي أخرجه مسلم ( حديث الباب)هذه رواية حلديث أيب هريرة (   )

حدثنا عبداهلل بن إدريس، عن ربيعة بن عثمان، عن حممد بن حيىي بن : ري قاالبكر بن أيب شيبة وابن من
 .َحبَّان، عن األعرج، عن أيب هريرة

: فهد، قال حدثنا(  5 ح 9  / ) «مشكل اآلثار»وأما هذه الرواية فخرجها الطحاوي يف 
 .بهحدثنا أمحد بن محيد الكويف خنت عبيداهلل بن موسى، حدثنا عبداهلل بن إدريس، 

، هو ابن سليمان بن حيىي أبو حممد الكويف النحاس: وسنده إىل ابن إدريس صحيح؛ فشيخه فهد
تاريخ دمشق : ينظر. «كان ثقة ثبتًا»: نزيل مصر، املتوىف سنة مخس وسبعني ومئتني، قال ابن يونس

(44/467.) 
. «ثقة حافظ»: ويعرف بدار أم سلمة، قال ابن حجر( مصغرًا) ريثيثيوأمحد بن محيد هو الطُّ

 (.7 )، التقريب (7 )هتذيب الكمال : ينظر
، وهذه الرواية (لو)بإدخال األلف والالم على  «إياك واللو»: وقد ورد احلديث بلفظ: أقول

على عدة أوجه، ولذلك  عليه اختالف يف اإلسنادوردت من طريق حممد بن عجالن، لكن وقع 
وذكر أن أصح ( 46 /  ) «الفتح»أعرض مسلم عن ختريج هذا الطريق كما قال ابن حجر يف 

 .ها.الطريق اليت خرجها مسلم: طرق احلديث
، فلعل فيها غنية عن إيراد سائر -كما سبق-والطحاوي قد خرج احلديث من نفس طريق مسلم 

 «السنن الكربى»فقد ذكره النسائي يف : وملن رغب الوقوف على أوجه االختالف. الطرق املعلولة
، وابن حبان كما يف (4  -5  / ) «مشكل اآلثار»، والطحاوي يف (56 -67 /5)

 (.46 /  ) «الفتح»، وابن حجر يف (6 -4 /  ) «اإلحسان»
 .«واعتبارها»(: س)يف (   )
يف  -على ما صوبته-، وهكذا وردت العبارة «مبا يكره»: كذا يف النسخ اخلطية، ولعل الصواب(   )

 .وانظر اهلامش اآليت «مشارق األنوار»
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، ( )وقد مرَّ يف علم اهلل أنه ال يفعل إال الذي فعل، وال يكون إال الذي كان «كذا مل يكن هذا
 .«وما شاء فعل اهللولكن َقدَّر » :بقوله قبل ذلك وقد أشار 

                                 
 «مشارق األنوار»يف كتاب  -مع بعض االختالف اليسري-هذا التعليق على هذه الرواية بنصه (   )

( /469.) 
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 ومن باب الرياء

 :من الحسان

من »: يقول رضي اهلل عنهما، أنه مسع رسول اهلل  ( )حديث عبداهلل بن عمرو - 6 
 .( )«َسمَّع اهلل به َأسامَع خلقه ( )الناس بعملهَسمَّع 

                                 
 «املصابيح» وهو الصواب كما يف( أ)و( ب)، واملثبت من «عبداهلل بن عمر»(: س)يف األصل و(   )

 .ومصادر التخريج
 .ومصادر التخريج( ب)و( س)وهو خطأ، والتصويب من  «بعلمه»(: أ)يف األصل و(   )
من مسَّع الناس بعمله مسَّع اهلل به َأسامَع »: ولفظه بتمامه(  6 4ح 447/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

 .«خلقه وحقره وصغَّره

 :خترجيه
شرح »ومن طريقه البغوي يف -(  4 ح 45ص) «الزهد» أخرجه عبداهلل بن املبارك يف

أخربنا شعبة بن احلجاج، عن  -(4  4ح 5  -6  /4 )يف الرقاق، باب الرياء والسمعة  «السنة
حدثنا رجل يف بيت أيب عبيدة، أنه مسع عبداهلل بن عمرو حيدث عبداهلل بن عمر، : عمرو بن مرة قال
 .فذرفت عينا ابن عمر رضي اهلل عنه: قال: بلفظه وزاد وذكر احلديث: يقول أنه مسع رسول اهلل 
 .عن حيىي بن سعيد( 5667ح 65/  )وأخرجه أمحد 

 .عن حممد بن جعفر( 7 54)وأيضًا 
 .عن علي بن اجلعد( 6  ح 9 ص) «اجلعديات»والبغوي يف 

 .من طريق حجاج(  44ح  7 / ) «مسند الشهاب»والقضاعي يف 
 .أربعتهم عن شعبة، به، بلفظه

 .حدثنا وكيع، حدثنا مسعر، عن عمرو بن مرة، به( 69ص) «الزهد»وأخرجه أمحد يف 
 .ُأهبم شيخ عمرو بن مرة يف طريق شعبة ومسعر، لكنه ورد معينًا يف غريمها: أقول

 (.أيب يزيد)ففي طريق األعمش كين بـ
شعب »، والبيهقي يف ( 44) «مسند الشهاب»، والقضاعي يف (5745)أخرجه أمحد 

: عن أيب نعيم الفضل بن دكني، حدثنا األعمش، عن عمرو بن مرة قال(   54ح    /6) «اناإلمي
= 
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مسعت عبداهلل بن عمرو فذكره : كنا جلوساً عند أيب عبيدة، فذكروا الرياء، فقال رجل يكىن بأيب يزيد

 .«سامع خلقه»بعد  «يوم القيامة»: وزاد
حدثنا حممد بن عبيد، حدثنا (  49ح  44/ ) «الزهد»، وهناد يف (9646)وأخرجه أمحد 

 .األعمش، عن عمرو بن مرة، عن أيب يزيد، عن عبداهلل بن عمرو، به بلفظه
من طريق أيب إسحاق الفزاري، عن األعمش، (   54) «شعب اإلميان»وأخرجه البيهقي يف 

ميد، عن ورواه جرير بن عبداحل»: مث قال البيهقي!. كذا: به، لكن فيه تكنيته بأيب عمرو، وقال بعده
 .«أبو يزيد: األعمش وقال

 (.خيثمة)ويف طريق أبان بن تغلب مسي بـ
(    /4) «حلية األولياء»، وأبو نعيم يف (4744ح  9 /6) «األوسط»أخرجه الطرباين يف 

أعطاين عبدالرحيم بن حممد السكري كتابًا فكتبت : عن القاسم بن زكريا املقرئ، قال( 6/77)و
حدثنا أبان بن تغلب، عن عمرو بن مرة، عن خيثمة، عن عبداهلل بن : وام، قالحدثنا عباد بن الع: منه

مل يروه عن أبان بن تغلب إال عباد بن العوام، تفرد به عبدالرحيم بن »: وقال الطرباين. عمرو، به
 .وقال أبو نعيم حنوه. «حممد السكري

 «الكبري»اين يف رواه الطرب»: وقال(   / ) «الترغيب والترهيب»وأورده املنذري يف 
 .«بأسانيد، أحدها صحيح، والبيهقي

 «الكبري»وعزاه للطرباين يف ( 9556 ح  4 /6 ) «جممع الزوائد»وأورده اهليثمي يف 
فبهذا االعتبار ( خيثمة بن عبدالرمحن)ومسى الطرباين الرجل، وهو »: ، وألمحد مث قال«األوسط»و

 .ها.«جال الصحيحر «الكبري»رجال أمحد وأحد أسانيد الطرباين يف 
ورجاله  -كما تقدم-( خيثمة)وقد مسي فيه  «األوسط»قد وقفت على إسناد الطرباين يف : أقول

ال أدري هو من عنده أم هو كذلك مسمى عند  «خيثمة بن عبدالرمحن»: وقول اهليثمي. ثقات
 .إذ مل أقف عليه «الكبري»الطرباين يف 

وجتدر اإلشارة ( أبو يزيد)وكنيته ( ة بن عبدالرمحنخيثم)فتحصل مما سبق أن الرجل املبهم امسه 
إال ما ذكره  -حسب ما وقفت عليه-إىل أن الذين ترمجوا خليثمة بن عبدالرمحن مل يذكروا له كنية 

بلغين أن : قال أبو بكر بن أيب خيثمة: قال(  65/ ) «التعديل والتجريح»أبو الوليد الباجي يف 
 .فاهلل أعلم. ها.كنيته أبو بكر

 :راسة إسناد ابن املباركد
= 
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 (.4  ص)تقدم . ثقة حافظ متقن. شعبة بن احلجاج - 
تقدمت ترمجته . ثقة عابد كان ال يدلس ورمي باإلرجاء. املرادي اجَلَملي عمرو بن مرة -2

 (.649ص)
 .الكويف يزيد بن مالك اجلعفي: وامسه هو خيثمة بن عبدالرمحن بن أيب َسْبرة: الرجل املبهم -3

 .مات بعد سنة مثانني
روى عن عبداهلل بن عمرو بن العاص، وعبداهلل بن عمر بن اخلطاب، وأيب هريرة رضي اهلل عنهم 

 .وغريهم
 .وعنه عمرو بن مرة، وإبراهيم النخعي، واألعمش وغريهم

وكان رجاًل »: روى له الشيخان، ووثقه ابن معني والنسائي والعجلي وغريهم وزاد العجلي
 .«...ن لباسًا، وكان يركب اخليل، وكان سخيًاصاحلًا، وكا

 .«إمام ثقة»: وقال الذهيب
 .«ثقة وكان يرسل»: وقال ابن حجر

، ( 6ص)، املراسيل البن أيب حامت ( 7 / )، اجلرح والتعديل (4 4)ترتيب ثقات العجلي 
شف ، الكا(6  /4)، سري أعالم النبالء (949 )، هتذيب الكمال ( 65/ )التعديل والتجريح 

 (. 99 )، التقريب (64 / )، هتذيب التهذيب ( 9 ص)، جامع التحصيل (4 4 )

 :احلكم على احلديث
، -كما تقدم-مما تقدم يظهر أن احلديث صحيح هبذا اإلسناد، وقد صححه املنذري واهليثمي 

 وهذا التصحيح مبين على ما ذكره اهليثمي من أن (.4 /6 ) «املسند»وأمحد شاكر يف تعليقه على 
 (.خيثمة بن عبدالرمحن)املبهم هو 

 :وغريمها «الصحيحني»وبكل حال فللحديث شواهد كثرية يف 
، من مسَّع مسَّع اهلل به»: قال رسول اهلل : منها حديث جندب بن عبداهلل رضي اهلل عنه قال -

 .متفق عليه «ومن يرائي يرائي اهلل به
وهذا لفظه، ويف ( 5477ح  9  ص)ري يف الرقاق، باب الرياء والسمعة أخرجه البخا

 (. 6 9ح 477 ص)األحكام، باب من شاق شق اهلل عليه 
 (.749 ح 47  /4)ومسلم يف الزهد والرقائق، باب من أشرك يف عمله غري اهلل 

 (.745 )ومنها حديث ابن عباس مبثل حديث جندب، أخرجه مسلم يف نفس املوضع برقم  -
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 :هذا احلديث يروى من وجهني
 .( )سامُع بالرفع على نعت الفاعل، وهو اهلل «َسمَّع اهلل به سامُع خلقه»
 .( )بالنصب على املفعولية «َأسامَع خلقه»و

 .( )َسْمع وَأْسُمع وَأساِمع: يقال. مجع اجلمع: وَأساِمع
 .(4)يفضحه يوم القيامة: واملعين
 .(6)«من راءى راءى اهلل به»ومثله 
 .من أذاع على مسلم عيبًا وَسمََّعه عليه، أظهر اهلل عيوبه: وقيل
 .( )أي أمسعه املكروه «مسَّع به»: وقيل

                                 
 .أي مسَّع اهلل الذي هو سامُع خلقه(   )

، (   / ) «غريب احلديث»وهبذا الذي ذكره املؤلف قال مجاعة من العلماء، كأيب عبيد يف 
، والزخمشري (9  /4 ) «شرح السنة»، والبغوي يف (  7/ )مادة مسع  «الغريبني»واهلروي يف 

 .وغريهم( 75 / ) «الفائق»يف 
سامُع خلقه بدل من اهلل »(: 679 /4)مادة مسع  «تيب اللسانتر»وقال ابن منظور كما يف 

 .«وال يكون صفة؛ ألن فعله كله حالتعاىل 
أسامع خلقه أجود وأحسن يف »: -املوضع السابق-قال أبو عبيد . يريد أن اهلل يسمِّع به أمساع خلقه(   )

 .«املعىن
 (. َسْمع)مجع ( َأْسُمع)و( َأْسُمع)مجع ( َأساِمع)فـ(   )

، هتذيب اللغة باب العني -تقدمت-غريب احلديث أليب عبيد والغريبني وترتيب اللسان : نظري
 (. 5 / )، النهاية مادة مسع (5  / )والسني مع امليم 

 . مسَّْعت بالرجل تسميعًا، إذا ندَّدت به وشهَّْرته وفضحته: يقال(  4)
 .-تقدما-غريب أيب عبيد وترتيب اللسان : ينظر

 .ذا اللفظ مسلم من حديث ابن عباسأخرجه هب(  6)
 .«ومن يرائي يرائي اهلل به»: وأخرجه البخاري ومسلم من حديث جندب بن عبداهلل بلفظ

 .وتقدم ختريج احلديثني آنفًا يف شواهد احلديث السابق
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. «ةالنهاي»و «الغريبني»يراجع كالم العلماء وأقواهلم يف املصادر السابقة وال سيما . وقيل غري ذلك(   )

، املنهاج (479/ )، غريب احلديث البن اجلوزي (5  / )اجملموع املغيث مادة مسع : وينظر كذلك
 (.44 /  )، فتح الباري (5  /4 )للنووي 
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فإْن صاِحُبها سّدَد »: حديث أيب هريرة رضي اهلل عنهيف  ومنه قوله  -64 
 .( )«وقارب

                                 
، فإن ة َفْترةِشرَّإن لكل شيء ِشرَّة، ولكل »: ولفظه( 69 4ح 466/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

 .«صاحبها سدد وقارب فارجوه، وإن أشري إليه باألصابع فال تعدوه

 :خترجيه
  5 - 5 /9)بدون ترمجة (   )أخرجه الترمذي يف أبواب صفة القيامة، باب رقم 

 .حدثنا يوسف بن سلمان أبو عمر البصري( 466 ح
  5/ )لطاعات وثواهبا باب ما جاء يف ايف الرب واإلحسان،  «اإلحسان»وابن حبان كما يف 

 .حدثنا حممد بن عباد املكي: أخربنا أمحد بن علي بن املثىن، قال( 47 ح
 .كالمها حدثنا حامت بن إمساعيل

حدثنا : حدثنا بكار بن قتيبة، قال(  4  ح 57 / ) «مشكل اآلثار»وأخرجه الطحاوي يف 
 .صفوان بن عيسى

عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، به، واللفظ كالمها عن حممد بن عجالن، عن القعقاع بن حكيم، 
 .«من هذا الوجه غريب صحيح حسن»: للترمذي وقال

 :دراسة إسناد الترمذي
 .من العاشرة. املازين، أبو عمر البصري: ، ويقالالباهلي يوسف بن سلمان - 

 .قطان وغريهمروى عن حامت بن إمساعيل، وسفيان بن عيينة، وحيىي ال
 .وعنه الترمذي، والنسائي، والبزار وغريهم

 .«مشهور ال بأس به»: قال النسائي
 .«صدوق»: «التقريب»ويف 

، هتذيب (46  )، املعجم املشتمل ( 4 /7)، ثقات ابن حبان (   /7)اجلرح والتعديل 
، (56 /  )، هتذيب التهذيب (967)، ذيل ميزان االعتدال (5 54)، الكاشف (7  9)الكمال 
 (.9459)التقريب 
-مات سنة ست . ، أبو إمساعيل احلارثي موالهم، أصله من الكوفةاملدين حامت بن إمساعيل -2
 .ومثانني ومئة -أو سبع

= 
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 .روى عن حممد بن عجالن، وهشام بن عروة، وحيىي بن سعيد األنصاري وغريهم

 .ي، وحممد بن عباد املكي، وقتيبة بن سعيد وغريهموعنه يوسف بن سلمان البصر
 .«كان عندنا ثقة ثبتًا»: سألت ابن املديين عنه فقال: قال ابن أيب شيبة
 .«كان ثقة مأمونًا كثري احلديث»: وقال ابن سعد

 .«ثقة»: وقال ابن معني والعجلي والدارقطين
 .«ليس به بأس»: وقال النسائي

يل من الدراوردي، زعموا أن حامتًا كان فيه غفلة، إال أن كتابه هو أحب إ»: وقال اإلمام أمحد
 .«صاحل

عن أبيه أحاديث  ،روى عن جعفر»: عن ابن املديين قوله «التهذيب»ونقل ابن حجر يف 
 .«مراسيل أسندها

 .«صحيح الكتاب، صدوق يهم»: «التقريب»وهلذا قال يف 
ثقة »: «امليزان»وقال يف  «الكاشف» كما قال الذهيب يف( ثقة)الذي يظهر أنه : خالصة حاله
؛ فإن أكثر األئمة على توثيقه، واحتج به الشيخان، وأما قول أمحد فقد أورده «مشهور صدوق

فكأنه ميرض هذا القول، وأما ابن املديين فقد نقل عنه توثيقه كذلك، على أن الثقة قد ( زعمو)بصيغة 
 .واهلل أعلم. فال يضره ذلكحلديث من ايقع يف الوهم اليسري، لكنه إذا كان مكثرًا 

، ترتيب ثقات (46 )، سؤاالت ابن أيب شيبة البن املديين (67 )تاريخ الدارمي عن ابن معني 
، ( 77)، هتذيب الكمال (54 / )، علل الدارقطين (64 / )، اجلرح والتعديل (6  )العجلي 

، هتذيب التهذيب (4 4/6)، سري أعالم النبالء (679 )، ميزان االعتدال (  4)الكاشف 
 (.6 4)، هدي الساري (774)، التقريب (6  / )

صدوق، لكن يتوقف فيما ينفرد به من حديثه عن سعيد املقربي . املدين حممد بن عجالن -3
 (.647ص)تقدمت ترمجته . عن أيب هريرة

 .من الرابعة: قال ابن حجر. املدين الكناين مالقعقاع بن حكي -4
 .روى عن جابر بن عبداهلل، وابن عمر رضي اهلل عنهم، وأيب صاحل السمَّان وغريهم

 .وعنه حممد بن عجالن، وعمرو بن دينار، ويعقوب األشج وغريهم
 .وثقه أمحد وابن معني

 .«ثه بأسليس حبدي»: وقال أبو حامت
= 
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القصَد القومي، وسلك  -( )أو الشِّرَّة ( )يعين صاحب الَفْتَرة-إْن الَزم صاحُبها : املعىن

                                 
 .«من متقين أهل املدينة وصاحليهم»: وقال ابن حبان

 .«ثقة»: «التقريب»ويف 
، التقريب ( 4 /4)، هتذيب التهذيب (4444)، هتذيب الكمال (644)مشاهري علماء األمصار 

(6664.) 
، املدين، كان جيلب السمن والزيت إىل الكوفة فنسب الزَّيَّات َذْكوان السَّمَّان: أبو صاحل -5
 .مات سنة إحدى ومئة. إليهما

 .روى عن أيب هريرة، وأيب سعيد اخلدري، وابن عمر رضي اهلل عنهم وغريهم
 .وعنه القعقاع بن حكيم، واألعمش، وعبداهلل بن دينار وغريهم

 .«ة، من أجلِّ الناس وأوثقهمثقة ثق»: قال اإلمام أمحد
 .«ثقة ثبت»: «التقريب»ويف 

، الكاشف (4 4 )، هتذيب الكمال (654/ )، التعديل والتجريح (   /4)ثقات ابن حبان 
، (47 / )، هتذيب التهذيب (5 /6)، سري أعالم النبالء (47/ )، تذكرة احلفاظ (447 )

 (.4 4 )التقريب 

 :احلكم على احلديث
 .ناد من أجل حممد بن عجالنحسن هبذا اإلس

  .واهلل أعلم. «حسن صحيح غريب»: وتقدم قول الترمذي. وأما يوسف بن سلمان فقد توبع
 .الوهن والضعف واالنكسار: بفتح الفاء وسكون التاء املثناة من فوق: الَفْتَرة(   )

، حتفة (44 /7)، مرقاة املفاتيح (46  /5)، ترتيب اللسان (999/ )الصحاح مادة فتر : ينظر
 (.  7 /9)األحوذي 

ِشرَّة )ومنه . بكسر الشني املعجمة وتشديد الراء بعدها تاء تأنيث، هي النشاط واهلمة: الشِّرَّة(   )
، غريب احلديث (94 /  )هتذيب اللغة، باب الشني والراء : ينظر. حرصه ونشاطه(: الشباب

، الترغيب (745/ )، الغريبني للهروي (576/ )، الصحاح مادة شرر (77 / )للخطايب 
 .-املوضع السابق-، املرقاة (45/ )والترهيب للمنذري 
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 .( )عمَّقاملستقيم غري ُمْفِرٍط وال ُمَفرِّط، ال ُيَقصُِّر وال َيت ( )املسلك
 .( )وقد مرَّ بيان الكلمتني فيما مضى

                                 
 .«املنهج»(: ب)و( س)يف (   )
الدوام على الوسط، أي ارجوا الفالح منه، فإنه ميكنه  «فارجوه»: اجلواب كما يف لفظ احلديث(  )

 .ىل اهلل أدومهاوأحب األعمال إ
، غريب ( 9 -96 / )مشكل اآلثار : وللنظر يف كالم العلماء حول معىن احلديث يراجع

، شرح املشكاة للطيـيب (أ/4  ل)، شرح املصابيح للبيضاوي (77 / )احلديث للخطايب 
 (. 74 /9)، حتفة األحوذي ( 67 /4)، فيض القدير (44 /7)، مرقاة املفاتيح (94  /  )

امليسر : ينظر. وقد شرحهما يف كتاب الصالة، باب القصد يف العمل( سدد وقارب)بالكلمتني  يريد(   )
، ورسالة الشيخ الدكتور أمحد الباتلي (أ/96ل)، وبعضه ساقط من املطبوع فينظر (5  / )
( / 66- 64.) 
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 ومن باب البكاء والخوف

 :من الصحاح

واهلل ال أدري وأنا رسول »: أنه قال عن النيب  ( )[رضي اهلل عنه ( )...حديث] -66 
 .( )«اهلل ما ُيفعل يب وال بكم

كان مترددًا يف عاقبة أمره غري  أن النيب  (6)وما ورد يف معناه على (4)جيوز محل هذاال 
ينقطع العذر دوهنا  (5)متيقن مبا له عند اهلل من احلسىن؛ ملا ورد عنه من األحاديث الصحاح اليت

 .خبالف ذلك

                                 
 (. س)و( ب)مكان اسم الصحايب بياض يف (   )

حديثه، بل هو من حديث أم العالء األنصارية  وهو خطأ فليس هو من «أيب هريرة»(: أ)ويف 
ويظهر أن املؤلف هو الذي َبيَّض له؛ ألن أكثر النسخ على عدم ذكر  .يأيت يف ختريج احلديثسكما 

 .الصحايب
رضي اهلل »كلمة ( س)وتكررت يف (. س)و( ب)و( أ)مابني معقوفتني ليس يف األصل، وورد يف (   )

 .«عنه
 .هبذا اللفظ( 6  4ح  46/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

 :خترجيه
 .هذا احلديث قطعة من احلديث املروي يف خرب موت عثمان بن مضعون رضي اهلل عنه

، ( 4  ح 44 ص... )وقد أخرجه البخاري يف اجلنائز، باب الدخول على امليت بعد املوت
باب مقدم  ، ويف مناقب األنصار،(549 ح 4 6ص)ويف الشهادات، باب القرعة يف املشكالت 

، ( 966ح  49 ص)، ويف التعبري، باب رؤيا النساء (7 7 ح 469ص)وأصحابه املدينة  النيب 
 . من حديث أم العالء امرأة من األنصار( 4 96ح 494 ص)وباب العني اجلارية يف املنام 

 .«هذا»مكان  «احلديث»(: ب)و( س)يف (  4)
 (.س)و( ب)من  «على»(  6)
 .النسخ األخرىواملثبت من  «الذي»: يف األصل(  5)
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وأنه ، ( )«موديبلغه املقام احمل»أنه : وأىنَّ ُيحمل على ذلك، وهو املخرب عن اهلل تعاىل
إىل غري ذلك من األحاديث (4() )«عأول شافع وأول مشفَّ»وأنه ، ( )«أكرم اخلالئق على اهلل»

 .(6)الواردة يف معاين االجتباء
فيحمل ذلك على أنه نفى علم الغيب عن نفسه، وأنه ليس مبطلع على املكنون من أمره 

............................  (4)مرأةكان هذا القول منه حني قالت ا (9)، فقد(5)وأمر غريه

                                 

 [.97:اإلسراء]         : كما قال تعاىل(   )
، ويف التفسري، (496 ح 74 ص)وأخرج البخاري يف الزكاة، باب من سأل الناس تكثرًا 

من ( 4 49ح 747ص)         : سورة بين إسرائيل، باب قوله
فذلك يوم يبعثه اهلل  حىت تنتهي الشفاعة إىل النيب »: حديث ابن عمر يف حديث الشفاعة، وفيه

 .«املقام احملمود
 .دل على هذا أدلة كثرية منها ما سبق، ومنه احلديث اآليت(   )
، وأول من ينشق أنا سيد ولد آدم يوم القيامة»: قال رسول اهلل : أيب هريرة ولفظهكما يف حديث (   )

 .«عنه القرب، وأول شافع وأول ُمشفَّع
 (. 94  ح  94 /4)على مجيع اخلالئق  أخرجه مسلم يف الفضائل، باب تفضيل نبينا 

 .«هوأن» زيادة( ب)و( س)يف (  4)
ومناقبه  كتاب الفضائل من حرف الفاء، الباب الثالث يف فضائل النيب  «جامع األصول»: ينظر(  6)

(7/ 7 -464.) 
ومن األجوبة القوية أيضاً قول بعض العلماء أن ذلك نفي لإلحاطة التفصيلية دون . وهو جواب سديد(  5)

 . وقيل يف اجلواب غري ذلك. اجململة
، شرح (أ/4  ل)، شرح املصابيح للبيضاوي (45 /5 ) القرطيب تفسري: لإلستزادة يراجع

، عمدة القاري (7  / )، فتح الباري (66 /4)، تفسري ابن كثري (97  /  )املشكاة للطيـيب 
 (.6 /5 )، روح املعاين (74 /7)، مرقاة املفاتيح (99 / )، إرشاد الساري (5 /4)

 .«وقد»(: ب)و( س)يف (  9)
 .كالم املؤلف عنها سيأيت قريبًا(  4)
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 .( )«هنيئًا لك اجلنة»: رضي اهلل عنه ملا تويف ( )لعثمان بن مظعون
                                 

بن حبيب اجلمحي، أبو السائب، من السابقني إىل اإلسالم، وممن هاجر اهلجرتني،  عثمان بن مظعون(   )
وشهد بدرًا، وكان من أشد الصحابة اجتهادًا يف العبادة والتبتل، وهو أول من مات باملدينة من 

 . منهم، وذلك سنة اثنتني من اهلجرة املهاجرين وأول من دفن بالبقيع
 (.6455)، اإلصابة (674 )، أسد الغابة (997 )، االستيعاب (57)طبقات ابن سعد : ينظر

عن أم  «صحيحه»خمرج يف  -كما تقدم-ال أدري مل أعرض املؤلف عن لفظ البخاري، فإن احلديث (   )
فشهاديت عليك لقد  السائب اليك أبرمحة اهلل ع»: فقلت: العالء، وفيه ذكر سبب احلديث، ولفظه

 .«أكرمك اهلل
 .فهو من حديث ابن عباس «هنيئًا لك اجلنة»وأما هذا اللفظ 

ولعل املؤلف رأى أن حديث ابن عباس أبلغ يف الشهادة له، إال أن احملافظة على لفظ الصحيح 
 .أوىل

 :ختريج حديث ابن عباس
، ا محاد بن سلمة، عن علي بن زيدحدثن(: 9 4 ح   4/4) «مسنده»أخرجه الطيالسي يف 

 .عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس
، وابن عبدالرب (9   ح 6 /4)، واإلمام أمحد (64 / ) «تاالطبق»وأخرجه ابن سعد يف 

عفان بن مسلم، وسليمان : وقرن ابن سعد معه. عن يزيد بن هارون( 666 / ) «االستيعاب»يف 
 .بن حرب

 .عن عبدالصمد، وحسن بن موسى، وعفان(  6  ح 5  /6)واإلمام أمحد 
 .نهالمن طريق حجاج بن امل( 9  4ح 9 /7) «الكبري»والطرباين يف 
 .من طريق حبان بن هالل( 76 / )يف معرفة الصحابة  «املستدرك»واحلاكم يف 

: -هبامش املستدرك- «ستدركتلخيص امل»وقال الذهيب يف . مثانيتهم عن محاد بن سلمة، به
 .«سنده صاحل»

( 4645ح 69 / )يف اجلنائز، باب ما جاء يف البكاء  «جممع الزوائد»وأورده اهليثمي يف 
 . «رواه أمحد، وفيه علي بن زيد، وفيه كالم وهو موثق»: وقال

رواه الطرباين »: وقال( 6564 ح 7/479)وأورده يف املناقب، باب فضل عثمان بن مظعون 
 .«ات ويف بعضهم خالفورجاله ثق

= 
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 :طيالسيدراسة سند ال

ثقة إمام إال ما انفرد به من حديثه عن زياد األعلم وقيس بن سعد، وقد تغري . محاد بن سلمة - 
تقدمت ترمجته . حفظه بَأخرة فوقعت له أوهام يسرية ال متنع من حجية حديثه إال ما عرف ومهه فيه

 (.69 ص)بالتفصيل 
 (.64 ص)تقدمت ترمجته . ضعيف. بن جدعان علي بن زيد -2
 .من الرابعة. وهو غري يوسف بن ماهك. البصري يوسف بن ِمْهران -3

 . وغريهمروى عن ابن عباس، وابن عمر، وجابر بن عبداهلل
 .وحده. وعنه علي بن زيد بن جدعان

 .«كان يشبَّه حفظه حبفظ عمرو بن دينار»: قال ابن جدعان
 .«الثقات»وذكره ابن حبان يف . «ثقة»: وقال ابن سعد وأبو زرعة

وال أعرف أحداً روى عنه إال علي »: زاد أمحد «ال يعرف»: وقال اإلمام أمحد وعمرو بن علي
 .«يكتب حديثه ويذاكر به»: له األخري قال أبو داود وأبو حامت وزادوبنحو قو. «ابن زيد

 (.56 /4) «التلخيص احلبري»وضعفه يف . «لني احلديث»: «التقريب»وقال ابن حجر يف 
ومن عرف حجة على من مل يعرف، ولذا . فقد وثقه ابن سعد وأبو زرعة. ثقة: خالصة حاله
 .واهلل تعاىل أعلم . زرعةعلى نقل قول أيب «الكاشف»اقتصر الذهيب يف 

، (7  /7)، اجلرح والتعديل (5   )، سؤاالت اآلجري أليب داود (4   )طبقات ابن سعد 
، هتذيب الكمال (49 - 4 / )، موضح أوهام اجلمع والتفريق ( 6/66)ثقات ابن سعد 

، التقريب ( 9 /  )، هتذيب التهذيب (7475)، ميزان االعتدال ( 546)، الكاشف (64 9)
(9445.) 

 :احلكم على احلديث
(. 4 4/  ) «الفتح»وبه أعله ابن حجر يف . ضعيف هبذا السند؛ من أجل علي بن جدعان

 .«سنده صاحل»: وتقدم قول الذهيب
 :وله شواهد، منها

 .حديث زيد بن أسلم مرساًل - 
= 
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 أخربنا حممد بن إمساعيل بن أيب فديك، عن هشام( 66 / ) «الطبقات»أخرجه ابن سعد يف 

 .بن سعد، عن زيد بن أسلم
 -(65 / ) «احللية»ومن طريقه أبو نعيم يف -(  9) «األولياء»وأخرجه ابن أيب الدنيا يف 

 .ن موسى بن أيب علقمة الفروي، عن أبيه، عن زيد بن أسلمعن هارون ب
 (.4  ص)ه تقدمت ترمجت. لني احلديث( هشام بن سعد: )إسناد ابن سعد فيه: أقول

مل يرو عنه سوى ابنه هارون فهو جمهول كما ( موسى بن أيب علقمة الفروي: )واإلسناد الثاين فيه
، (4796)، لسان امليزان (4766)ميزان االعتدال : وينظر .( 577) «التقريب»قال ابن حجر يف 

 (.   /6 )هذيب هتذيب الت
-4 4/  ) «الفتح»ومبجموع هذين الطريقني فهو مرسل حسن اإلسناد، وعزاه احلافظ يف 

 .وحسن إسناده ،البن سعد( 7 4
 .حديث زيد بن ثابت - 

، حدثين أيب، بن صاحل حدثنا حيىي بن عثمان( 4497ح 7  /6) «الكبري»أخرجه الطرباين يف 
 .خارجة بن زيد، عن أبيهثنا ابن هليعة، حدثين أبو النضر، عن 

رواه الطرباين ورجاله ثقات، ويف بعضهم »: وقال(  656 ) «اجملمع»وأورده اهليثمي يف 
 .«خالف

أنه ضعيف إال ما كان من  -واهلل أعلم-خمتلف فيه والذي يظهر ( عبداهلل بن هليعة)فيه : أقول
رك وابن وهب وابن يزيد املقرئ فهؤالء حديثهم عنه أقوى من ابن املبا: حديث العبادلة عنه وهم

، (46 /6)، اجلرح والتعديل (459)ضعفاء العقيلي : ينظر. غريهم كما صرح به عدد من األئمة
، الكاشف (6 46)، ميزان االعتدال (  6 )، هتذيب الكمال (799)الكامل البن عدي 

، (9  /6)، هتذيب التهذيب (64)االغتباط  ،(94  )، ديوان الضعفاء (9   )، املغين (4 7 )
 (. 65 )التقريب 

 .والراوي عنه هنا ليس منهم
 .سامل أبو النضر مرساًل - 

(  54ح 467/ )، باب اخلوف والتقوى ائققيف الر «اإلحسان»أخرجه ابن حبان كما يف 
عمرو بن احلارث أخربنا عبداهلل بن حممد بن سلم، حدثنا حرملة بن حيىي، حدثنا ابن وهب، أخربين 

 .أن أبا النضر حدثه أن عثمان بن مظعون ملا قرب، وذكر احلديث
= 
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 .( )هي أم السائب: ؛ فمنهم من قال( )وقد اختلف أهل النقل يف تلك املرأة
 .( )هي أم خارجة: ومنهم من قال

                                 
حدثنا حممد بن عبداهلل احلضرمي، ثنا (  6 ح 45 /6 ) «الكبري»وأخرجه الطرباين يف 

بن أيب زياد القطواين، ثنا يونس بن بكري، حدثين حممد بن إسحاق، حدثين  بن احلكماعبداهلل 
 .بن احلارث، عن سامل أيب النضرعبدالعزيز بن عبداهلل 

وهو مرسل ورجاله  «الكبري»رواه الطرباين يف »: وقال(  466) «اجملمع»وأورده اهليثمي يف 
 .«ثقات

مل أتعرف عليه، ولعله وقع حتريف يف  -عند الطرباين-( عبدالعزيز بن عبداهلل بن احلارث: )أقول
 .(عبدالعزيز بن عبداهلل عن عمرو بن احلارث: )ورمبا كان صواب اإلسناد «املعجم الكبري»ة مطبوع

 .صحيح عند ابن حبان وبكل حال فاإلسناد
 .واهلل أعلم. أن احلديث هبذه الشواهد جمتمعة يتقوى إىل احلسن لغريهواحلاصل 

كالمها يف ترمجة  «أسد الغابة» وابن األثري يف «االستيعاب»عرض هلذا اخلالف ابن عبدالرب يف (   )
 .املتقدمة عثمان بن مظعون

هي زوجة عثمان بن مظعون، ومل أر من ترجم هلا هبذه الكنية، وقد ذكر أصحاب التراجم  أم السائب(   )
ل ابن حجر بل قا( أم السائب)أن زوجة عثمان هي خولة بنت حكيم، لكن مل يذكر أن كنيتها 

 .«كنيتها أم شريك: يقال»: وغريه
 «الطبقات»إال أين بعد الرجوع إىل ترمجة السائب بن عثمان بن مظعون رأيت ابن سعد يف 

ذكروا أن أمه (  5 / ) «السري»، والذهيب يف ( 9 / ) «الثقات»، وابن حبان يف (65 / )
وقد . يكىن به عثمان بن مظعون أيضًاكان هي خولة بنت حكيم، فعلم هبذا أهنا كانت تكىن به، كما 

 (. 56ص)تقدمت ترمجتها 
هي زوجة زيد بن ثابت األنصاري ووالدة خارجة بن زيد بن ثابت، واختلف يف تعيينها  أم خارجة(   )

 «الطبقات»قاله ابن سعد يف . وكانت تدعى أم سعد هي مجيلة بنت سعد بن الربيع األنصارية: فقيل
،  66  ،  677 )، اإلصابة (4 94، 7 54)أسد الغابة : وينظر(. 4567، 4466)

صحيح »واليت مضى ختريج حديثها من  -اآلتية-ويرى ابن حجر أهنا هي أم العالء (. 666  
ريق يزيد بن أيب حبيب، والطرباين من ط( 9467 ح  46/46)، واستدل مبا رواه أمحد «البخاري

= 
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 .( )هي أم العالء األنصارية: ومنهم من قال
            : تأويل يؤول قوله تعاىلوعلى مثل هذا ال

  ( () ). 

                                 
إن عثمان بن مظعون ملا قبض قالت أم خارجة بن : عن أيب النضر، عن خارجة بن زيد، عن أمه قالت

 .وإسناد أمحد صحيح. احلديث «...طبت أبا السائب»: زيد
: فقال. خرجه من طريق الزهري، عن خارجة بن زيد، عن أم العالء -رمحه اهلل-والبخاري 

 .«...أبا السائب اهلل عليك ةرمح»: وفيه قول أم العالء «عن أمه»ان مك «عن أم العالء»
وهذا ظاهر يف أن أم العالء هي والدة خارجة »(: 7 4/4) «اإلصابة»قال ابن حجر يف 

اإلنسان نفسه فضاًل املذكور، فال يلزم من كونه أهبمها يف رواية الزهري أن تكون أخرى، فقد يبهم 
 «الكواكب الدراري»ونقل الكرماين يف (. 4 4/  )، (   /9)الفتح : وينظر. «عن أمه

إياها مبهمة ال  وال خيفى أن ذكر خارجة»: -يعين الترمذي-عن الترمذي أهنما واحد وقال ( 9/64)
 .«خيلو عن غرض أو أغراض

 .«صحيح البخاري»هذا هو الذي ثبت يف (   )
 «الفتح»اخلزرجية، قال ابن حجر يف  وهي أم العالء بنت احلارث بن ثابت بن حارثة األنصارية

بني املهاجرين واألنصار صار من  وهي من املبايعات، وملا آخى النيب . «امسها كنيتها»(:    /9)
أم العالء هي  وبناء على ما نقلته يف اهلامش السابق عن ابن حجر فتكون. نصيبهم عثمان بن مظعون

 .زوجة زيد بن ثابت
، هتذيب الكمال (9649)، أسد الغابة (47 4)، االستيعاب (9 45)طبقات ابن سعد : ينظر

 (.94   )، اإلصابة (9775)
 (.7)سورة األحقاف، اآلية (   )
الذي رجحه كثري من املفسرين كالطربي وأيب جعفر النحاس وابن اجلوزي والقرطيب وابن كثري (   )

 : هو أن املراد يف اآلية -بل يرى بعضهم أنه ال جيوز غريه-هم وغري
للمشركني، يعين فهل أبقى يف مكة ( بكم)والضمري يف ( ال أدري ما يفعل يب وال بكم يف الدنيا)

ألن اخلطاب من أول : أم أخرج منها؟ وهل أموت أم أقتل؟ وهل تعجل لكم العقوبة أم متهلون؟ قالوا
اآلية خرج من اهلل تعاىل خطابًا للمشركني، وخربًا عنهم، وتوبيخًا هلم،  سورة األحقاف إىل هذه

= 
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أدري ما  ( )ال»: مع أن وجه الكالم- «وال بكم»: ( )يف قوله( ال)وقد حسن دخول 
، بل (4)وما يف حيّزه( ما يفعل يب) :(أدري (9)ال) (5)يف (6)النفي (4)لتناول -«( )يفعل يب وبكم

على  (7)يتضمن فائدة مل تكن توجد بدونه؛ وهو اشتمال النفي على كل واحد من القبيلني
 .هبم (  )، مث فيه تنبيه على االفتراق يف صيغيت ما يفعل به وما يفعل(6 )حدة

                                 
واحتجاجًا عليهم، وهذه اآلية سبيلها سبيل ما قبلها وما بعدها، وإذا كان ذلك كذلك فمحال أن 

وآيات القرآن  «وما أدري ما يفعل يب وال بكم يف اآلخرة»: قل للمشركني: يقول اهلل تعاىل لنبيه
 .املشركني يف النار واملؤمنون يف اجلنة متتابعة بأن

، معاين القرآن (4-5/5 )تفسري الطربي : وللتوسع يف معرفة كالم العلماء وأقواهلم ينظر
، زاد (9  ص)، نواسخ القرآن البن اجلوزي (556ص)، الناسخ واملنسوخ له ( 5/44)للنحاس 
من -القرطيب وابن كثري وروح املعاين  ، باإلضافة إىل تفسري(6 /6)، فتح القدير ( 9 /9)املسري له 

 .-املواضع السابقة
 (.س)و( ب)زيادة من  «قوله»(   )
 .«ما»(: ب)و( س)يف (   )
 .«وال بكم»(: س)يف (   )
 .غري واضحة( س)هنا زيادة كلمة يف (  4)
 .«اللفظ»(: أ)يف (  6)
 (.س)سقطت من  «يف»(  5)
 .«وال»(: س)ويف (. أ)لبست يف  «ال»(  9)
 . مع بعض التصرف اليسري( 9 6/ )للزخمشري  «الكشاف»بنصه يف  «...وقد حسن»: قوله(  4)

 (.9  /4)مدارك التنـزيل للنسفي : وينظر
 (.س)و( ب)والتصويب من  «القبيلتني»(: أ)يف األصل و(  7)
 (.  /5 )، روح املعاين لأللوسي (74 /7)، مرقاة املفاتيح (94 /6)تفسري البيضاوي : ينظر(  6 )
 (.س)سقطت من  «به وما يفعل»(    )
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رو بن ُلَحّي جير رأيت عم»: ومنه حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه، عن النيب  -65 
 .( )احلديث «...ُقْصَبه يف النار

، وهو أول من سنَّ عبادة (4)الكعيب ( )بن ِخْنِدف ( )بن َقَمَعة عمرو هذا هو ابن ُلَحّي
على التقرب إليها بَتْسييب السوائب؛ وذلك بأن األصنام مبكة، وسيَّب هلا السوائب، محلهم 

 . فال ُتَرد عن حوض وال علف، وال ُيحمل عليها، وال ُتركب َتِسْيب يف املرعى

                                 
امرأة من بين  عرضت عليَّ النار فرأيت فيها»: ولفظه(    4ح  46/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

إسرائيل ُتَعذَّب يف هرة هلا ربطتها، فلم تطعمها ومل تدعها تأكل من خشاش األرض حىت ماتت 
 .«من َسيَّب السوائب ورأيت عمرو بن عامر اخلزاعي جير ُقْصَبه يف النار، وكان أوَل، جوعًا

 :خترجيه
 .متفق عليه

، ويف التفسري، يف تفسري (  6 ح   9ص)أخرجه البخاري يف املناقب، باب قصة خزاعة 
 764ص[ ) 6 :اآلية]             : سورة املائدة، باب

 (.  45ح
 (.465 ح  7  /4... )اجلنة وصفة نعيمها، باب النار يدخلها اجلبارونومسلم يف 

لعمرو بن ُلَحّي كان يف صالة  بيَّن حديث عائشة رضي اهلل عنها أن رؤيا النيب  :فائدة
اخلسوف، حيث أراه اهلل كلَّ شيء وعده  إياه، فرأى اجلنة، ورأى النار حيطم بعضها بعضًا، وفيها 

 9  ص)اري يف العمل يف الصالة، باب إذا انفلتت الدابة يف الصالة أخرجه البخ. رأى عمرو
 (.    ح

 (.أ)سقط من  «قمعة»(   )
 .تنظر املصادر اآلتية. بكسر القاف وفتح امليم املشددة: وقيل. وهو بفتح القاف وامليم املخففة

بن مضر، اشتهر بنوها  وهي امرأة إلياس. بفتح الدال: وقيل. بكسر اخلاء املعجمة والدال املهملة(   )
 (.   / ) «مشارق األنوار»املصادر اآلتية و: تنظر. بالنسبة إليها

أبو مثامة اخلزاعي، ورد نسبه هذا يف بعض األحاديث الصحيحة، ووقع يف احلديث الذي شرحه املؤلف (  4)
 .خالف هذا كما سبق، ويف نسبه خالف عند أهل النسب يراجع يف املصادر اآلتية

= 
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ملعتقه، ويضع  ( )هو سائبة، فيعتق وال يكون والؤه: وكانوا ُيسيِّبون العبيد؛ فيقولون للعبد
 .( )ماله حيث يشاء

................................................ ، (4)فساب ( )لكلمة من سيََّبهوأصل ا

                                 
قبيلة خزاعة اليت كانت على والية البيت عقب قبيلة جرهم، واستمرت على ذلك  وهو رئيس

سنة، وقد ابتدع لقومه أشياء غيَّر هبا دين إبراهيم عليه السالم، ( 666)سنة، وقيل ( 66 )حنوًا من 
وكان قوله وفعله فيهم كالشرع املتبع، واتبعه العرب يف ذلك، فضلوا ضالاًل بعيدًا، قيل إنه عاش 

 .واهلل أعلم. سنة( 6  )
، (65 ص)، األوائل البن أيب عاصم ( 6 / )، سرية ابن هشام (4ص)األصنام للكليب : ينظر

، تلقيح (وما بعدها 54 / )، الروض األنف (46 /4)، إكمال املعلم (45ص)األوائل للطرباين 
، (666/ )، املفهم (56، 95/ )، االكتفاء للكالعي (7  ص)فهوم أهل األثر البن اجلوزي 

-  5/5)، فتح الباري (79 /7)، إكمال إكمال املعلم لأليب ( 6 -46 / )البداية والنهاية 
5 6.) 

 (.تسييب السوائب)وسيأيت بيان معىن 
 .«والية»(: أ)يف (   )
، الصحاح مادة سيب (76  /4)، أعالم احلديث (وما بعدها 9/49)تفسري الطربي : ينظر(   )

، النهاية البن (45 /4)، إكمال املعلم (44 / )، مشارق األنوار (756/ )، الغريبني (66 / )
 (.45 / )األثري 

 .«سيبته»(: أ)و( ب)يف (   )
تركه، وسيَّب : سيَّب الشيء»(: 55  /4)مادة سيب  «اللسانترتيب »قال ابن منظور كما يف (  4)

 .«سومها فهي سائبة، وكل دابة تركتها وشاء تركه َيسيب حيث: الدابة أو الناقة أو الشيء
وأصله من تسييب الدواب وهو إرساهلا كيف »(: 756/ ) «الغريبني»وقال اهلروي يف 

 .«ساب املاء، إذا جرى: وقد سابت تسيب سيوبًا، إذا انطلقت، ومنه يقال .شاءت
 (.   / )، القاموس (7  / )، معجم مقاييس اللغة (66 / )الصحاح : وينظر

أعالم احلديث : ينظر. من مجيع األنعام أو من اإلبل خاصة ؟ واختلف يف السوائب هل تكون
 (. 4  /4)، فتح الباري (45 /4)، إكمال املعلم ( 44 / )
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، واملشهور يف (السوائب)مكان  ( )«وكان أول من سيب السُّيوب»: مسلم ( )ويف حديث
فظ حمفوظًا عن ، فإن كان الل(4)«يف السيوب اخلمس»: ، ومنه احلديث( )السُُّيوب أنه الرِّكاز

                                 
 .«كتاب»(: س)و( ب)يف (   )
 .هذه رواية ملسلم من حديث أيب هريرة السابق(   )
 (. 9ص)، منال الطالب (   / )غريب احلديث أليب عبيد : ينظر(   )

 . -املواضع السابقة-ومعجم مقاييس اللغة وترتيب اللسان  الصحاح: وكذلك
الذي كتبه  ضمن كتاب النيب ( الطبعة املسندة -54 / ) «غريب احلديث»أخرجه أبو عبيد يف (  4)

 .حدثناه سعيد بن عفري، عن ابن هليعة، عن أشياخه من حضرموت يرفعونه: لوائل بن حجر، قال
 «بسنده»يف بعض نسخ أيب عبيد كتبت . )قية، يسندهحدثنيه حيىي بن بكري، عن ب: وقال

باملوحدة وهكذا أوردها بعض من نقل عنه، وليس لبقية ذكر يف السند السابق حىت حيال عليه، فلعل 
طريق الذي رواه  الىلهو الصواب، وهو إشارة من أيب عبيد إ -وهو من الطبعة املشار إليها-املثبت 

 (.، لكن فيه أن الكتاب ملسروق بن وائل وليس لوائل بن حجربقية، وسيأيت سياق إسناده بتمامه
 (.4 4 ح 67 / ) «شعب اإلميان»أخرجه البيهقي يف : ومن طريق أيب عبيد
حدثنيه حممد بن احلسني بن إبراهيم، : قال(  4 / ) «غريب احلديث»وأخرجه اخلطايب يف 

داهلل بن أمحد بن حممد بن سعيد بن إلينا أبو إسحاق إبراهيم بن احلسني بن داود بن عبأخرج : قال
عبداجلبار بن وائل بن حجر صاحب رسول اهلل كتابًا يف أدم، ذكر أنه كتاب كتبه رسول اهلل جلده 

يا بين، : قلَّدين أيب هذا الكتاب عند موته، وقال: وائل بن حجر إمالًء على علي بن أيب طالب، وقال
 .ار إيلتواصينا هبذا الكتاب ُكْبرًا عن ُكْبر حىت ص

أخربنا أبو بكر حممد بن عبدالباقي، : قال(  7 / 5) «خ دمشقيتار»وأخرجه ابن عساكر يف 
أنا احلسن بن علي بن اآلبنوسي، أخربنا أبو احلسن الدارقطين، أنا أبو القاسم عبيداهلل بن بكري 

يدة معمر بن قال أبو عب: التميمي، أنا أبو علي سهل بن علي الدوري، أنا أبو احلسن األثرم، قال
 .وأخربين أبو اخلطاب عبداحلميد بن عمرو األنصاري، أن وائل بن حجر احلضرمي، فذكره: املثىن

 :وأما حديث بقية
ومن طريقه ابن األثري يف -( 964 ح  9 /6) «اآلحاد واملثاين»فأخرجه ابن أيب عاصم يف 

ثري بن عبيد احلذاء، ثنا عن ك( 976ح 6  /6 ) «الكبري»، والطرباين يف -( 6/ ) «أسد الغابة»
، عن سليمان بن عمرو، عن (عتبة بن أيب عتبة: عند الطرباين)بقية بن الوليد، عن عتبة بن أيب حكيم 

= 
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احلديث وفيه أن النيب ... الضحاك بن النعمان بن سعد، أن مسروق بن وائل قدم على رسول اهلل 

كتبه لوائل بن  شهور أن النيب هذا كتاب غريب، وامل»: قال ابن األثري. كتب له كتابًا 
 .«حجر

: وقال( 74 4ح 6  / )يف الزكاة، باب يف بيان الزكاة  «جممع الزوائد»وأورده اهليثمي يف 
 . «فيه بقية، ولكنه مدلس وهو ثقة»

 :دراسة إسناد أيب عبيد
بن مسلم بن يزيد بن األسود  نسب جلده، وهو سعيد بن كثري بن ُعَفري: سعيد بن عفري - 

ولد سنة ست وأربعني ومئة، وتويف سنة ست وعشرين . موالهم، أبو عثمان املصري األنصاري
 .ومئتني

 .روى عن عبداهلل بن هليعة، وعبداهلل بن وهب، والليث بن سعد وغريهم
 .البخاري، ويعقوب بن سفيان، ويونس بن عبداألعلى وغريهموعنه 

النيل، : مبصر ثالث عجائبيت أر»: وعنه .«ثقة ال بأس به وأيش عنده»: قال ابن معني
 .«احملدثني انبهر البن عفريم احسبك أن حيىي إم»: قال الذهيب «واألهرام، وسعيد بن عفري

 .«منهلوم لعلإن مصر مل خترج أمجع : يقال»: وقال احلاكم
كان من أعلم الناس باألنساب واألخبار املاضية وأيام العرب، مآثرها، »: وقال ابن يونس

، والتواريخ، واملناقب، واملثالب، وكان يف ذلك كله شيئاً عجبًا، وكان مع ذلك أديباً فصيح عهائووقا
 .«...اللسان، حسن البيان، حاضر احلجة، ال متل جمالسته، وال ينـزف علمه

 .«من احلفاظ الثقات»: «العلل»ل الدارقطين يف وقا
 .«كان يقرأ من كتب الناس، وهو صدوق، مل يكن بالثبت»: وقال أبو حامت
 .«أيب مرمي أحب إيل منه صاحل، وابن»: وقال النسائي

لكن تعقبه  .ها.«من البدع، وكان خملطاً غري ثقة لون غري كان فيه»: وقال السعدي اجلوزجاين
 له، ومل أمسع أحدًا وال بلغين عن أحد من الناس كالم يف ىنوهذا الذي قاله ال مع» :ابن عدي فقال

: وقال الذهيب. «...سعيد بن كثري بن عفري، وهو عند الناس صدوق ثقة، وقد حدث عنه األئمة
 .«هذا من جمازفات السعدي»

من حبور  قة إمامًاكان ث»: «السري»ووثقه الذهيب وأثىن عليه يف غالب كتبه، ومما قاله كما يف 
 .«من حفاظ املصريني وثقاهتم»: «الفتح»وقال ابن حجر يف  .«العلم

= 
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 .«صدوق عامل باألنساب وغريها»: «التقريب»ويف 

؛ فإن األكثر على توثيقه، ولذا «الفتح»ثقة، كما قال الذهيب، وابن حجر يف : خالصة حاله
 .واهلل أعلم «صحيحيهما»احتج به البخاري ومسلم يف 

، الكامل البن عدي ( 4 )، أحوال الرجال للجوزجاين (59 )الت ابن اجلنيد البن معني سؤا
، سري (44  )، هتذيب الكمال (96  )، التعديل والتجريح ( 4 / )، علل الدارقطين (7 4)

، من تكلم فيه وهو موثق ( 54 )، ديوان الضعفاء (444 )، املغين ( 6/64 )أعالم النبالء 
، ( 4  )، التقريب (4/55)، هتذيب التهذيب (75 / )، العرب (56  )عتدال ، ميزان اال(   )

 (.4/546)، الفتح (5 4ص)هدي الساري 
خمتلف . بن عقبة احلضرمي، أبو عبدالرمحن املصري قاضي مصر عبداهلل بن َلِهيعة: ابن َلِهيعة -2

إال ما كان من حديث العبادلة عنه؛ وهم ابن املبارك، وابن وهب، وابن يزيد فيه، والظاهر أنه ضعيف 
 . واهلل أعلم. املقرئ، فهوالء حديثهم عنه أقوى من غريهم كما صرح به عدد من األئمة

 (.544ص)وقد تقدمت ترمجته 
 .مل أقف على أحٍد منهم. أشياخه من حضرموت -3

 :احلكم على احلديث
 .ضعيف هبذا السند؛ لضعف ابن هليعة وجهالة شيوخه

 :وأما األسانيد األخرى فالنظر فيها كما يلي
إليه الذي صار ( إبراهيم بن احلسني)أما ما أخرجه اخلطايب، فلم أقف على شيخ شيخه  - 
 .فاهلل أعلم. الكتاب
 :وأما إسناد ابن عساكر ففيه - 
مل أقف على من ُترجم له هبذا االسم، وقد (. أبو اخلطاب عبداحلميد بن عمرو األنصاري) -

( الكبري أبو اخلطاب عبداحلميد بن عبداجمليد املعروف باألخفش: )ذكروا يف شيوخ معمر بن املثىن
 .واهلل أعلم. فلعل يف اإلسناد تصحيف

، والذهيب يف (4  /7) «تاريخ بغداد»ترمجه اخلطيب يف . أبو علي سهل بن علي الدوري -
 «املغين»وأورده يف . «أنه كان ُيرمى بالكذب»: اخلاقاين حماونقال عن أيب مز(  67 ) «امليزان»
 .«متهم بالكذب»: وقال( 597 )

 .وهبذا يعلم أن هذا اإلسناد ضعيف جدًا، فال يعول عليه
= 
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مشهور بالتدليس عن الضعفاء، بل عرف بتدليس ( بقية بن الوليد: )وأما الطريق الثالث ففيه - 

 . التسوية الذي هو شر أنواع التدليس
مشهور »(: 6) «التبيني»العجمي يف  ، وابن(66 ص) «جامع التحصيل»قال العالئي يف 

وصنفه (. 9 5ص)وتقدمت ترمجته بالتفصيل  .«عن الضعفاء، ويعاين التسويةله  مكثر، بالتدليس
 . يف املرتبة الرابعة ( 5 ص) «تعريف أهل التقديس»، وابن حجر يف (   ص)العالئي 

أن يروي املدلس عن ثقة، : ورة تدليس التسوية؛ وخالصتهوتنظر مقدمات هذه الكتب يف بيان ص
لذلك قالوا . وذلك الثقة يروي عن ضعيف، فيأيت املدلس وحيذف الضعيف، فيسوي اإلسناد ثقات

 (.57 ص)التدليس يف احلديث للدميين : وينظر. البدَّ من تصرحيه بالسماع يف كل طبقات اإلسناد
 . له وال ملن بعدههنا مل يصرح بالسماع ال( بقية)و: أقول
أبو اهليثم )مل يتبني يل من هو على سبيل اجلزم، وحيتمل أنه ( سليمان بن عمرو: )ويف اإلسناد -

فإن كان هو . ألنه من نفس طبقة هذا الراوي اليت يظن أنه فيها( الَعْتواري صاحب أيب سعيد اخلدري
 .أعلماهلل و «التهذيب»فثقة، وهو مترجم يف 

، وابن حجر ( 65 ) «أسد الغابة»فذكره ابن األثري يف : وأما الضحاك بن النعمان بن سعد -
، ومل يذكرا يف ترمجته سوى هذا احلديث، يف القسم األول من حرف الضاد( 76 4) «ةاإلصاب»يف 

 .لى حالهفإن ثبتت صحبته فال إشكال، وإال فلم أقف ع
هذا مع اإلشارة إىل خمالفة هذا اإلسناد لألسانيد السابقة يف تسمية صاحب الكتاب وملا هو : أقول

 .-كما قال ابن األثري-معروف يف كتب السري من أن الكتاب لوائل بن حجر 
أن ابن منده أخرجه من (  5/4)يف ترمجة مسعود بن وائل  «بةااإلص»وذكر ابن حجر يف 

فكأنه اختلف يف »(:  5/9)قال ابن حجر ( مسروق)مكان ( مسعود بن وائل)فقال  الطريق السابق
 .«امسه على سليمان بن عمرو

لوائل بن حجر له طريق آخر عند الطرباين يف  وجتدر اإلشارة هنا إىل أن كتاب النيب 
 «خ دمشقيتار»، وابن عساكر يف (94  ) «الصغري»و( 9  ح 45/  ) «الكبري»
 .وسنده كذلك ضعيف. إيراد عرضت عنأليس فيه موضع الشاهد فلكن (  7 / 5)

شرح طوال منال الطالب يف »ابن األثري يف : وللفائدة فقد أورد الكتاب تاماً وشرحه شرحاً وافيًا
 (.94-54ص) «الغرائب

 .واهلل أعلم. ومجلة القول أن طرق هذا احلديث كلها ضعيفة



 692 الميسر في شرح المصابيح

    

، فإن السائبة جتمع ( )(َسْيب)فصحاء الرواة دون العجم منهم؛ فالوجه فيه أن يكون مجع 
 ( السائب)، أو َجَمع (ُسُيوب)على ( السَّْيب)مث َجَمع . ( )نائحة وُنوَّح: مثل( ُسيَّب) ( )على
 .(5)وُركوب، وساجد وُسجود (6)راكب: مثل( ُسُيوب)على  -(4)وعىن به الظهر-

    : ، قال اهلل تعاىل(9)امِلَعى( بالضم: )الُقْصب «جير ُقْصبه يف النار»: وفيه
يعاقب به يف النار جَبرِّ ُقْصبه يف النار؛  ولعله كوشف من سائر ما كان. (4)   

 .(6 )واهلل أعلم. (7)ألنه استخرج من باطنه بدعة جرَّ هبا اجلريرة إىل قومه

                                 
 (.6  / )، معجم مقاييس اللغة (74/  )هتذيب اللغة : ينظر. وهو العطاء(   )
 (.س)سقطت من  «على»(   )
 .(55  /4)اللسان ، ترتيب (66 / ) مادة سيبالصحاح : ينظر(   )
ترتيب لسان العرب : ينظر. عند فالن ظهر، أي إبل: يقال. هي اإلبل اليت حيمل عليها وتركب: الظهر(  4)

 (.955 /6)مادة ظهر 
 .يب من بقية النسخوالتصو «ركب»: يف األصل(  6)
 .مل أقف على أحد قال ما ذكره املؤلف(  5)
، (  9/ )اجملموع املغيث : وينظر. واجلمع أقصاب(  6 / )مادة قصب  «الصحاح»بنصه يف (  9)

 (.4/67)النهاية 
 (.6 )سوره حممد، اآلية (  4)
 (.س)سقطت من  «جر هبا اجلريرة إىل قومه»(  7)
 (.ب)و( أ)من  «واهلل أعلم»(  6 )
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إذا كُثر ... »: َجْحش رضي اهلل عنها ( )يف حديث زينب بنت ومنه قوله / -69  [ب/ 6 ]
 . ( )«ثَباخَل

 .يريد به الفسق والفجور
 .(4)وَخَبثة ( )والعرب تقول للزنا وتدعوه َخَبثًا

                                 
 (.س)سقطت من  «يف حديث زينب بنت ومنه قوله »: مجلة(   )
دخل  عن زينب بنت جحش أن رسول اهلل : ولفظه(    4ح  46/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

، فتح اليوم من ردم يأجوج بال إله إال اهلل ويل للعرب من شر قد اقتر»: يقول عليها يومًا فزعًا
يارسول اهلل، أفنهلك : فقلت: وحلق بأصبعه اإلهبام واليت تليها، قالت زينب «ومأجوج مثل هذه

 .«نعم إذا كثر اخلبث»: وفينا الصاحلون؟ قال

 :خترجيه
 .متفق عليه

، ويف (45  ح  54ص)أخرجه البخاري يف أحاديث األنبياء، باب قصة يأجوج ومأجوج 
ويل »: ، ويف الفنت، باب قول النيب (674 ح 9 9ص)املناقب، باب عالمات النبوة يف اإلسالم 

 (.6  9ح 475 ص)، وباب يأجوج ومأجوج (9667ح  44 ص) «ربقتللعرب من شر قد ا
 69  /4)عة، باب اقتراب الفنت وفتح ردم يأجوج ومأجوج ومسلم يف الفنت وأشراط السا

 . واللفظ للبخاري( 446 ح
 (.س)و( ب)من يب ووالتص، «خبث»(: أ)يف األصل و(   )
 (.5 6/ )مادة خبث  «الغريبني»من  -مع بعض التصرف اليسري-بنصه (  4)

اخلبث بالفتح و»: قال عياض. بفتح املعجمة واملوحدة، وضبطها بعضهم بضم فسكون: واخلبث
 .والقسطالين ،وابن حجر ،النوويو ،وهكذا ضبطها القرطيب «أصح

، فتح الباري (6  /4 )، املنهاج للنووي (64 /9)، املفهم (46 / )مشارق األنوار : ينظر
 (.6  -4  /6 )، (7  /6)، إرشاد الساري (9  /  )
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ليكونن يف أميت أقوام »: ( )أنه قال رضي اهلل عنه، عن النيب ]...[ ومنه حديث  -64 
 .( )احلديث «...يستحلون احِلَر

                                 
الذي  -ري مستقيم ألن احلديث السابق وهو غ. «أنه قال ومنه حديثه اآلخر عن النيب »: يف األصل(   )

كذا -لزينب بنت جحش، وهذا احلديث أليب عامر أو أيب مالك األشعري  - يعود إليه الضمري
 .وانظر ختريج احلديث -بالشك

 .وهو قريب مما يف األصل «أنه قال عن النيب  رضي اهلل عنهومنه حديثه »(: أ)ويف 
إال أنه سقط منها مجلة ( س)فيها، وكذا ورد النص يف  وما بني معقوفتني بياض( ب)واملثبت من 

  .فجاء احلديث على صيغة املوقوف «عن النيب »
، ويظهر أن املؤلف هو الذي َبيَّض السم الصحايب إما لالختالف فيه (ب)وأقرهبا ما أثبته كما يف 

ليستقيم هلم  وتصرف يف النص  -جهاًل -أو أنه ذهل عن امسه أو حنو ذلك، فاجتهد بعض النساخ 
  .واهلل أعلم. املعىن

يف أميت أقوام يستحلون احلر واحلرير ليكونن »: ولفظه(    4ح  46/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )
واخلمر واملعازف، ولينـزلن أقوام إىل جنب علم، يروح عليهم بسارحة هلم، يأتيهم رجل حلاجة 

 .«َعَلم، وميسخ آخرين قردة وخنازير إىل يوم القيامةارجع إلينا غدًا، فيبيتهم اهلل، ويضع ال: فيقولون

 : خترجيه
أخرجه البخاري بصيغة التعليق اجملزوم به يف األشربة، باب ما جاء فيمن يستحل اخلمر ويسميه 

حدثنا صدقة بن خالد، حدثنا : وقال هشام بن عمار: فقال( 6676ح 66  ص)بغري امسه 
ة بن قيس الكاليب، حدثنا عبدالرمحن بن غنم األشعري، عبدالرمحن بن يزيد بن جابر، حدثنا عطي

 .فذكره: يقول مسع النيب  -واهلل ما كذبين-حدثين أبو عامر، أو أبو مالك األشعري : قال
بصيغة اجلزم  اظ أن الذي يأيت به البخاري من التعاليق كلهاوقد تقرر عند احلف»: قال ابن حجر

املعلق من رواية بعض ن من شيوخه، لكن إذا وجد احلديث يكون صحيحاً إىل من علق عنه ولو مل يك
 .«احلفاظ موصواًل إىل من علقه بشرط الصحة أزال اإلشكال

 .وقد جاء هذا احلديث موصواًل من رواية مجاعة احلفاظ عن هشام بن عمار: أقول
 .ومن رواية بشر بن بكر، عن عبدالرمحن بن يزيد بن جابر

= 
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أصله ِحْرح، فنقصوا يف الواحد وأثبتوا يف : قال األصمعي. ، الفرجبتخفيف الراء: ( )احِلُر
 .َأْحراح: اجلمع فقالوا

 .( )يف ُقبَّة ُموَقَرٍة َأْحراحا: قال الراجز
 .( )ِلدون يف مجع املنقوص، والواحد ِحْرة: ِحُرون، كما قالوا: وقيل

بعُض الرواة من  (6)، وكذلك َصحَّفه(4)«املصابيح»وقد ُصحِّف هذا اللفظ يف كتاب 
، واخَلزّ مل ُيَحرَّم حىت ُيستحل، (4)املنقوطتني (9)باخلاء والزاي( اخَلّز)فحسبوه  (5)أصحاب احلديث

                                 
صيانة صحيح مسلم : من كالم أهل العلم يف الدفاع عنه يراجع وللنظر يف طرق احلديث والتزود

، نزهة األمساع ( 9 /6)، هتذيب سنن أيب داود له (56 / )، إغاثة اللهفان البن القيم ( 4ص)
 (.6 -9 /6)، تغليق التعليق (6/64 )، فتح الباري (44ص)البن رجب 

 (.س)سقطت من  «احلر»(   )
 : ره األولطلكنه أورد البيت تامًا، وش(   4/ )مادة حرح  «املغيث اجملموع»التعريف بنصه يف (   )

 . ومل يعزه «أقود منها مجاًل ممراحًا»
  .«ذا قبة»وعنده ، دون عزو( 4 4/ ) «ترتيب اللسان»وكذلك أورده ابن منظور كما يف 

 .«ديوانه»ومل أقف عليه يف  .للفرزدق( 46 / ) «احليوان»ونسبه يف 
، مشارق األنوار (56 / )، الصحاح (4  /6)، (  4/ )هتذيب اللغة : وينظر يف التعريف

  (.6/69 )، فتح الباري (5  / )
، عمدة القاري -املواضع السابقة-الصحاح واجملموع املغيث وترتيب اللسان وفتح الباري : ينظر(   )

(  / 95.) 
 .«املصابيح»أن ذلك يف بعض نسخ ( 454 / ) «مشكاة املصابيح»أفاد التربيزي يف (  4)
 .واملثبت من بقية النسخ «صحف»: يف األصل(  6)
 .حول روايات هذه اللفظة عند البخاري وغريه( 6/69 ) «الفتح»ينظر ما علقه ابن حجر يف (  5)
 .وهو خطأ «والراء»(: أ)و( س)يف (  9)
ثياب تنسج من صوف : اخلز املعروف أواًل»(: 4 / )مادة خزز  «النهاية»ل ابن األثري يف قا(  4)

 (.69 /6 )، فتح الباري ( 7 / )مشارق األنوار : وينظر. وقيل غري ذلك يعين حرير «وِإْبِرْيَسم
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 ( )ذي يف اخَلزِّ، والنهي ال( )«خطب وعلى رأسه عمامة َخزٍّ أن النيب »ويف احلديث الصحيح 

                                 
د من آثار فإن الذين تناولوا حكم اخلز اعتمدوا على ما ور. وهم وأظن نسبته للنيب . مل أقف عليه(   )

 .لذكروه عن الصحابة والتابعني، ولو أن شيئًا ورد عن النيب 
 -عقب خترجيه حلديث الباب السابق-قال أبو داود : وأما آثار الصحابة فمن بعدهم فهي كثرية

أو أكثر لبسوا اخلز، منهم أنس والرباء بن  وعشرون نفسًا من أصحاب رسول اهلل »(: 7 46)
، مصنف (96/  )مصنف عبدالرزاق يف اجلامع، باب اخلز والعصفر : ر يفتنظر هذه اآلثا .«عازب

، (97 /6)، وباب يف عمامة اخلز (47 /6)ابن أيب شيبة يف اللباس، باب من رخص يف لبس اخلز 
، السنن الكربى للبيهقي يف صالة اخلوف، باب الرخصة للرجال يف لبس (66 /4)شرح معاين اآلثار 

 (.    / )، الدراية البن حجر (9  /4)ية ، نصب الرا( 9 / )اخلز 
مث أورد -وقد ثبت لبس اخلز عن مجاعة من الصحابة وغريهم »(: 69 /6 ) «الفتح»وقال يف 

وأورده ابن أيب شيبة عن مجع منهم وعن طائفة من التابعني بأسانيد  -:كالم أيب داود، مث قال
 .إىل آخر كالمه «...يادج

ال تركبوا اخَلزَّ »: قال ية بن أيب سفيان رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل ورد النهي يف حديث معاو(   )
 .«وال النِّمار

 :خترجيه
ومن طريقه البيهقي يف -( 7  4ح 4/59)أخرجه أبو داود يف اللباس، باب يف جلود النمور 

حدثنا هناد بن السري، عن  -(  / )ع بشعر امليتة ، باب املنع من االنتفارةايف الطه «سننه»
 .، عن ابن سريين، عن معاوية، به[يزيد بن طهمان]وكيع، عن أيب املعتمر 

  6 /6)يف اللباس والزينة، باب يف ركوب النمور  «مصنفه»أخرجه ابن أيب شيبة يف 
عن ( 4  /9) «التاريخ الكبري»، والبخاري يف (5446 ح 4/65 )، واإلمام أمحد (4  6 ح

 .وكيع، به

 :دراسة إسناد ابن أيب شيبة وأمحد
 (.446ص)تقدم . ثقة حافظ عابد. الرؤاسي وكيع بن اجلراح - 
 .من السادسة. ، البصري، كان ينـزل احلريةالرَّقاشي يزيد بن َطْهمان: أبو املعتمر -2

 .روى عن حممد بن سريين، واحلسن البصري
= 
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، فأما لبسه فلم ( )إمنا هو يف ركوبه وفرشه للوطء؛ ألنه من اإلسراف الذي يتعاطاه املترفون
 .فيه هني ( )جند

                                 
 .وعنه وكيع بن اجلراح، وسفيان الثوري، وخالد احلذاء وغريهم

 .«ثقة»: ، وابن معني-وهو آخر من روى عنه-قال أبو نعيم 
 .«ليس حبديثه بأس» :وقال أمحد وأبو داود

 .«مستقيم احلديث، صاحل احلديث، ال بأس به»: وقال أبو حامت
 .وهو كذلك فقد وثقه أبو نعيم وهو من تالمذته وأعرف الناس به. «ثقة»: «التقريب»ويف 

( 474/ )، معرفة الرجال له، رواية ابن حمرز ( 59/ )التاريخ البن معني رواية الدوري 
، اجلرح والتعديل (644 )، سؤاالت اآلجري أليب داود (644 )م أمحد ، العلل لإلما(4  / )و
، (   5)، الكاشف (9667)، هتذيب الكمال (475 ، 666 )، ثقات ابن شاهني ( 9 /7)

 (.6 99)، التقريب (75 /  )هتذيب التهذيب 
 .مات سنة عشر ومئة. صريموالهم، أبو بكر الب األنصاري حممد بن سريين -3

روى عن معاوية بن أيب سفيان، ومواله أنس بن مالك، وجندب بن عبداهلل رضي اهلل عنهم 
 .وغريهم

 .وعنه يزيد بن طهمان، وهشام بن حسان، وعاصم األحول وغريهم
 .متفق على جاللته

 .«ثقة حجة كبري العلم ورع بعيد الصيت»: قال الذهيب
 .«ابد كبري القدر، كان ال يرى الرواية باملعىنثقة ثبت ع»: وقال ابن حجر
، الكاشف (4/565)، سري أعالم النبالء (46 6)، هتذيب الكمال (   /6)تاريخ بغداد 

 (.6749)، التقريب (76 /7)، هتذيب التهذيب (4474)

 :احلكم على احلديث
 .«ه ثقاترجال إسناد»(: 66 / ) «نيل األوطار»وقال الشوكاين يف . صحيح هبذا اإلسناد

، اجملموع املغيث مادة خزز (76 /4)مشكل اآلثار : ينظر. النهي ألجل التشبه بالعجم: وقيل(   )
 (.64 /7)، مرقاة املفاتيح (4 / )، النهاية ( 69/ )

 .«يرد»(: س)يف (   )
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ولقد وجدت من الناس من اغتر خبط من كان يعرف بعلم احلديث وحفظه، فقد كان قيده 
 .رواية بعض من مل يعلم ( )، حىت بينت له أنه صحف أو اتبع( )باخلاء والزاي املنقوطتني

اجملموع »هذا اللفظ من هذا احلديث يف كتابه املوسوم بـ ( )وقد ذكر احلافظ أبو موسى
.......................................................... ، (5)باب احلاء (6)يف (4)«املغيث

                                 
، وابن (459-455/ ) «بني الصحيحني اجلمع»احلميدي يف : ممن ضبطه باخلاء والزاي املعجمتني(   )

 «الفتح»كما يف  -شراح البخاريأحد -، وابن التني ( 6 / )مادة حرر  «النهاية»ألثري يف ا
 «شرح املشكاة»، والطيـيب يف (454 / ) «املشكاة»التربيزي يف : وأيدهم على هذا(. 6/69 )
(  /  4 .) 

 .«تبع»(: أ)يف (   )
الشافعي، ولد سنة  عمر بن أيب عيسى أمحد بن عمر املديين األصفهاين حممد بن أيب بكر: أبو موسى(   )

حصل »: قال تلميذه عبدالقادر الرهاوي. إحدى ومخس مئة، ومات سنة إحدى ومثانني ومخس مئة
: قال... ظ واإلتقانوانضم إىل ذلك احلف، حيصل ألحد يف زمانه له من املسموعات بأصبهان مامل

: وقال الذهيب. «وترددت إليه حنوًا من سنة ونصف فما رأيت منه وال مسعت عنه سقطة تعاب عليه
 .«كان حافظ املشرق يف زمانه»

ذيل معرفة »ها الذي أشار إليه املؤلف، ومن «اجملموع املغيث»وله مصنفات كثرية منها 
 .وغريها «عوايل التابعني»و «بة أليب نعيمالصحا

، ( 6 /  )، سري أعالم النبالء (4   /4)، تذكرة احلفاظ (45 /4)وفيات األعيان : ينظر
 (.656 )، طبقات احلفاظ (56 /5)، طبقات الشافعية (45 /4)الوايف بالوفيات 

أليب عبيد  «الغريبني»مة لكتاب وهو تت «اجملموع املغيث يف غريـيب القرآن واحلديث»: امسه كاماًل(  4)
عبدالكرمي العزباوي، ونشره : وقد طبع بتحقيق الدكتور. البن األثري «النهاية»اهلروي، وأحد أصول 

. يف ثالثة جملدات والرابع فهارس( ه465 )مركز البحث العلمي بكلية الشريعة جبامعة أم القرى عام 
: -«النهاية»ضمن ثنائه على الكتاب يف مقدمة - وهو من أنفع ما كتب يف الغريب، قال ابن األثري

 .«وجدته يف غاية احلسن والكمال»
 .، وهو أوىلواملثبت من بقية النسخ «من»: يف األصل(  6)
 (.  4-  4/ : )ينظر(  5)
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 .( )، ومل يورد فيه خالفًا( )ما فسرناه ( )حنو وفسره على
الالعب هبا، وقد َعَزف َعْزفًا، كأنه : املالهي، والعازف: (4)املعازف «زفاواملع»: هوفي

 .(6)أخذ من َعْزف السحاب
 .(5)َدِويُّه: صوت اجلن، وَعِزيف الرعد: وَعَزَفت اجلن، والَعِزيف

 (9)فاعل يروح همن سقط «ولينـزلن أقوام إىل جنب َعَلم يروح عليهم بسارحة هلم»: وفيه
                                 

 (.ب)و( س)زيادة من  «حنو»(   )
 .«ذكرناه»(: ب)يف (   )
 «الفتح»ي عليه األكثر؛ قال ابن حجر يف هو الذ( احلر)هذا الذي قرره املؤلف يف ضبط لفظة (   )

 «كذا هو يف معظم الروايات من صحيح البخاري ومل يذكر عياض ومن تبعه غريه»(: 6/69 )
هو باملعجمتني تصحيف وإمنا »: وذكر أن ممن ضبطه هكذا ابن ناصر وابن العريب ونقل عنه قوله

 .يلي والكرماين وغريهموصوبه كذلك ابن بطال وعبداحلق اإلشب. «رويناه باملهملتني
، نصب الراية (ب-أ/4  ل)، شرح املصابيح للبيضاوي (5  / )مشارق األنوار : ينظر

، (4  /4)، إرشاد الساري (95 /  )، عمدة القاري (49 /6 )، الكواكب الدراري (   /4)
 (. 6 -66 / )، نيل األوطار (64 - 6 /7)مرقاة املفاتيح 

 (.س)سقطت من  «املعازف»(  4)
 .تراجع املصادر يف اهلامش اآليت. يسمع منه عزيف الرعد، وهو دويه: سحاب َعزَّاف: يقال(  6)
 .لكن مع تقدمي وتأخري(  46 /4)مادة عزف  «الصحاح»هذا التعريف بنصه يف (  5)

 (.4 7 /6)، ترتيب اللسان (64 / ) ، النهاية(44 / )هتذيب اللغة : وينظر
ة املقام، إذ نكذا فيه حبذف الفاعل، وهو الراعي بقري»(: 6/69 ) «الفتح»قال ابن حجر يف (  9)

 (.95 /  )، والعيين (6/49 )وحنوه عند الكرماين . «السارحة ال بد هلا من حافظ
جامع »لكن احلميدي واخلطايب وصاحب »(:  4  /  ) «شرح املشكاة»وقال الطيـيب يف 

. ها.«على الفاعلية( سارحة)ة بالنقطتني، وبرفع بالتاء املقيد( تروح عليهم سارحة: )ذكروا «األصول
ووقع »: -ومعناه عند العيين-وقال ابن حجر (. 454 / ) «املشكاة»وبعض هذا الكالم يف أصله 

 .«بغري موحدة يف أوله وال حذف فيها( سارحة) يف رواية اإلمساعيلي
 «سننه»لبيهقي يف ، وا(644) «مسند الشاميني»وهذه الرواية كذلك عند الطرباين يف : أقول

 (.   /6 )و(  9 / )
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 .يعلم به ( )فالتبس املعىن على من مل
، ( )«كتابه»كذلك رواه مسلم يف (  )«يروح عليهم رجل بسارحة هلم»: وإمنا الصواب

 .سائرها على ذلك (4)وإمنا السهو من املؤلف؛ ألنا وجدنا النسخ
: يقال. ْحُت املاشية، وَسَرَحت هي بنفسهاَسَر: ، يقال(6)املاشية السائمة: والسارحة

 .(5)َسَرَحت بالغداة وراحت بالعشي
                                 

 .«ال»(: س)يف (   )
 .وال معىن هلا «سقط»: زيادة كلمة( س)هنا يف (   )
، فليس (ب/4  ل) «شرح املصابيح»هذا سهو من املؤلف رمحه اهلل، وتبعه عليه البيضاوي يف (   )

: فقال(  4  /  ) «شرح املشكاة»احلديث عند مسلم، وقد نبه على هذا الوهم الطيـيب يف 
وأما نسبته إىل مسلم وأنه رواه يف كتابه فهو سهو منه؛ ألين ما وجدت احلديث يف كتاب مسلم، »

رواه عن  «جامع األصول»أورده احلميدي يف أفراد البخاري فحسب، وصاحب فكيف وقد 
 «جامع األصول»و( 455/ ) «اجلمع بني الصحيحني»: وينظر .«البخاري وأيب داود

( 6/4  ) ،(  /7 .)  
ومل أر من عزاه ملسلم، ولو خرجه مسلم ملا وجد أبو حممد بن حزم سبياًل للطعن فيه، إذ : أقول

مث إن (. 7/67)احمللى : ينظر. -كما قال-عمدته يف ذلك أن البخاري أخرجه تعليقًا فهو منقطع 
حجر وغريمها مل كابن القيم وابن  -وتقدمت اإلشارة إليهم عند خترجيه-الذين دافعوا عن احلديث 

هذا إىل جانب استخدامي لربامج . يشريوا إىل إخراج مسلم له، ولو َثمَّ شيء ملا خفي على أمثاهلم
احلاسب اآليل واليت تساعد على الوصول إىل احلديث عن طريق كلمة منه بل حىت جبزء من كلمة، 

مل أعثر على شيء، ألنه دار خبلدي أن هذه اجلملة ميكن أن تكون وردت ضمن حديث آخر، لكين 
 .واهلل أعلم. بل وما رأيت أحدًا خرجها هبذا اللفظ

عن املؤلف ورده على الطيـيب ال ( 66 /7) «املرقاة»وهبذا يعلم أن دفاع علي القاري يف 
  .طائل حتته

 .«املصابيح»يريد نسخ (  4)
 .«السائحة»( س)يف (  6)
هتذيب اللغة : وينظر(. 94 / )رح مادة س «الصحاح»نقله املؤلف مع بعض التصرف من (  5)

 (.444/ )، الغريبني (79 /4)
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، وقد سقط عنه ( )اجلبل: يف املوضعني املراد من الَعَلم «الّله ويضع الَعَلم فُيَبّيُتهم»: وفيه
بوضع اجلبل عليهم، فلم  أي عذهبم اهلل َبياتًا ( )«ويضع الَعَلم عليهم»: كلمة؛ وهو أين وجدت

 .ُيَر منهم أثر ومل ُيسمع هلم حسيس

                                 
، (قلم)بفتحتني وزن ( الَعَلم)وضبطت ( 6/69 )، فتح الباري (9  /4)القاموس مادة علم : ينظر(   )

 .واجلمع أعالم وِعالم
ترتيب : ينظر. بغتةدو لياًل فيؤخذ هجوم الع: أي يهلكهم لياًل، والبيات «اهلل فيبيتهم»: وقوله

 (.6/64 )، الفتح (74 / )اللسان مادة بيت 
 .«صابيحامل»لفظ البخاري بدوهنا كما هو يف (   )

للطرباين  «املعجم الكبري»، و(4) «من مسند املقلنياملنتقى »وهذه الزيادة وقفت عليها يف 
، (47 ، 76 /59) «تاريخ دمشق»، و( 9 / )للبيهقي  «السنن الكربى»، و(9 4 )
 «الم النبالءعسري أ»، و(5   /4) «تذكرة احلفاظ»، و(65 /6 ) «هتذيب الكمال»و
 .«فيضع عليهم العلم»: وعند بعضهم(. 7 /6) «يقتغليق التعل»، و(64 /  )
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 :ومن الحسان

إىل الصُُّعدات َتْجَأرون إىل  ( )متخلرجو»: يف حديث أيب ذر رضي اهلل عنه قوله  -67 
 .( )«اهلل

                                 
 .هو املوافق للفظ احلديثو( ب)و( س)واملثبت من  «خلرجتم»(: أ)يف األصل و(   )
، وأمسع ماال تسمعونترون  إين أرى ماال»: ولفظه( 4  4ح 464/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

َأطَّت السماء وُحق هلا أن َتِئّط، والذي نفسي بيده ما فيها موضع أربع اصابع إال وملك واضع جبهته 
كيتم كثرياً وما تلذذمت بالنساء على الفرشات، ساجدًا هلل، واهلل لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليالً ولب

 .«ياليتين كنت شجرة تعضد: قال أبو ذر «وخلرجتم إىل الصعدات جتأرون إىل اهلل

 :خترجيه
 «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال»: أخرجه الترمذي يف الزهد، باب يف قول النيب 

 .حدثنا أمحد بن منيع(  6 ح 67 / ) «تعظيم قدر الصالة»، واملروزي يف (    ح 9/94)
 .حدثنا عمرو بن علي( 6 7 ح 69 /7) «مسنده»والبزار يف 

 .كالمها عن أيب أمحد الزبريي
، (4 7 )، والبزار (76 4ح  46 / )وأخرجه ابن ماجه يف الزهد، باب احلزن والبكاء 

 «احللية»أبو نعيم يف و، (6   ح 54 / ) «اآلثارمشكل »، والطحاوي يف ( 6 )واملروزي 
واملالحم  الفنتيف ، و(6 6/ )سورة اإلنسان -يف التفسري  «املستدرك»، واحلاكم يف (5  / )
يف النكاح، باب ما كان مطالبًا برؤية  «سننه»، والبيهقي يف (4/697)، ويف األهوال (4/644)

، والبغوي يف ( 94ح 444/ ) «شعب اإلميان» ، ويف( 9/6) ...مشاهدة احلق مع معاشرة الناس
من طرق كثرية عن (  9 4ح 57 /4 )، باب اخلوف من اهلل عز وجل يف الرقاق «شرح السنة»

 .عبيداهلل بن موسى
 .عن أسود بن عامر( 5 6  ح 6/466 )وأخرجه اإلمام أمحد 

 .من طريق عبيداهلل بن عبداجمليد(  74/ ) «العظمة»وأبو الشيخ يف 
 .من طريق إسحاق بن منصور( 944) «الشعب»هقي يف والبي

 . مخستهم عن إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، عن جماهد، عن مورِّق، عن أيب ذر، به
= 
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، -يف أحد طريقيه-عند أمحد، وأيب نعيم  -أعين جبعل آخره من قول أيب ذر-وهو هبذه السياقة 

وأما الباقون فأدرجوا قول أيب ذر يف . ويمن طريق إسحاق بن منصور، والبغ «الشعب»والبيهقي يف 
 .احلديث، وبعضهم مل يورده يف روايته كاملروزي والطحاوي

وقال يف . «صحيح اإلسناد»: -يف موضع-وقال احلاكم . «حسن غريب»: وقال الترمذي
 .ووافقه الذهيب فيهما. «صحيح اإلسناد على شرط الشيخني»: موضع آخر

بن عبيد بن  حدثنا حممد(  4 ص) «الزهدزوائد »بل يف وأخرجه عبداهلل بن أمحد بن حن
حساب، حدثنا جعفر بن سليمان، عن رجل قد مساه، عن شهر بن حوشب، عن عائذاهلل، عن أيب 

: فكان أبو ذر إذا حدث هذا احلديث يقول: ويف آخره «ساجداً هلل»: ذر، به ومل يذكر أوله إىل قوله
 .«ياليتين شجرة تعضد»

 :م أمحددراسة سند اإلما
 .تويف سنة مثان ومئتني. ، أبو عبدالرمحن الشامي، نزيل بغداد لقبه شاذانأسود بن عامر - 

 .روى عن إسرائيل بن يونس، وشعبة بن احلجاج، ومحاد بن زيد وغريهم
 .وعنه اإلمام أمحد، وعلي بن املديين، وأبو بكر بن أيب شيبة وغريهم

 .«التقريب»وكذلك قال ابن حجر يف . «ثقة»: قال أمحد وابن املديين
 .وخرج له البخاري مسلم

، تذكرة احلفاظ ( 66)، هتذيب الكمال (4 /9)، تاريخ بغداد (74 / )اجلرح والتعديل 
، نزهة ( 66)، التقريب (79 / )، هتذيب التهذيب (   /6 )، سري أعالم النبالء (57 / )

 (.4  )، طبقات احلفاظ (97 / )املقصد األرشد  ،(4 5 )األلباب 
مات سنة ستني . اهَلْمداين، أبو يوسف الكويف بن أيب إسحاق السبيعي إسرائيل بن يونس -2

 .ومئة وقيل بعدها بقليل
 .ريهمروى عن إبراهيم بن مهاجر، وآدم بن سليمان، وعباد بن منصور وغ

 .وعنه أسود بن عامر، وعبيداهلل بن موسى، وإسحاق بن منصور السلويل وغريهم
 .«كنت أحفظ حديث أيب إسحاق كما أحفظ السورة من القرآن»: قال

 .وجعل يعجب من حفظه «كان شيخًا ثقة»: وقال اإلمام أمحد
 .«ثقة متقن من أتقن أصحاب أيب إسحاق»: وقال أبو حامت

 .عجلي وابن منري وغريهم وأثنوا عليهووثقه ابن معني وال
= 
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لكن نفرًا من العلماء أطلقوا القول بتضعيفه كعلي بن املديين وابن حزم الظاهري، فلم يلق ذلك 

 : قبوًل لدى احملققني كالذهيب وابن حجر فتولوا الدفاع عنه ومما قالوه
وهو الثبت إسرائيل اعتمده البخاري ومسلم يف األصول، »: «امليزان»قال الذهيب يف 

 .«سطوانة، فال يلتفت إىل تضعيف من ضعفهألكا
فهذا ما قيل فيه من الثناء، وبعد ثبوت ذلك واحتجاج »: «هدي الساري»وقال ابن حجر يف 

د رمل من متأخر ال خربة له حبقيقة حال من تقدمه أن يطلق على إسرائيل الضعف ويجيالشيخني به ال 
الستناده إىل كون القطان كان حيمل عليه من غري أن يعرف  الصحيحة اليت يرويها دائمًاديث ااألح

وجه ذلك احلمل، وقد حبثت عن ذلك فوجدت اإلمام أبا بكر بن أيب خيثمة قد كشف علة ذلك 
إن إسرائيل : قيل ليحىي بن معني: «تارخيه»وأباهنا مبا فيه الشفاء ملن أنصف؛ قال ابن أيب خيثمة يف 

مل : فقال، -يعين مناكري-مئة، وعن إبراهيم بن مهاجر ثالث مئة  روى عن أيب حيىي القتات ثالث
وهو كما قال ابن معني، فتوجه أن كالم حيىي القطان حممول على أنه : قلت. يؤت منه أتى منهما

أنكر األحاديث اليت حدثه هبا إسرائيل عن أيب حيىي، فظن أن النكارة من قبله وإمنا هي من قبل أيب حيىي 
. «عني، وأبو حيىي ضعفه األئمة النقاد فاحلمل عليه أوىل من احلمل على من وثقوهكما قال ابن م

 .انتهى كالم احلافظ
 .«ثقة، تكلم فيه بال حجة»: «التقريب»ولذلك قال يف 

أن علي بن املديين مشى خلف أستاذه حيىي القطان وأن ابن حزم  «السري»وقد أوضح الذهيب يف 
 .«ومل يصنع حيىي بن سعيد شيئًا يف تركه الرواية عنه..  ذلكفال يلتفت إىل»: تبع أثرمها قال

، (  4/ )، الكامل البن عدي ( 4  )، مشاهري علماء األمصار (6  / )اجلرح والتعديل 
، تذكرة احلفاظ ( 46)، هتذيب الكمال ( 46/ )، التعديل والتجريح (6 /9)تاريخ بغداد 

، الرواة (  )، من تكلم فيه وهو موثق (  4)ان ، امليز(66 /9)، سري أعالم النبالء (4  / )
، هدي ( 46)، التقريب (7  / )، هتذيب التهذيب (4 )الثقات املتكلم فيهم مبا ال يوجب ردهم 

 (.467ص)الساري 
 .من اخلامسة. ، أبو إسحاق الكويفبن جابر الَبَجلي إبراهيم بن مهاجر -3

 .روى عن جماهد، والشعيب، وإبراهيم النخعي وغريهم
 .وعنه إسرائيل بن يونس، وشعبة، والثوري وغريهم

 : خمتلف فيه
= 
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 .«ثقة»: قال ابن سعد

وهذه إشارة منه إىل  «هو كذا وكذا»: زاد أمحد «ال بأس به»: وقال الثوري وأمحد والنسائي
 .سحاق السبيعيإس بن أيب يف ترمجة يون «امليزان»تليينه كما قال الذهيب يف 

وروى يف موضع آخر أنه ليَّن . «ثقتان»: السدي وابن مهاجري أن أمحد قال يف ذوروى املرو
 .«ليس بالقوي»: وعن النسائي. أمره

 .«صدوق، اختلفوا فيه»: وقال الساجي. «جائز احلديث»: وقال العجلي
 .«صاحل احلديث»: وقال أبو داود

السُّّدي وإبراهيم بن »: حيىي بن معني عند عبدالرمحن بن مهدي قال: وروى اإلمام أمحد قال
 .وأنكر ما قال حيىي «سبحان اهلل إيش ذا»: فغضب ابن مهدي غضباً شديداً وقال «مهاجر ضعيفان

 .«بالقويليس »: وقال حيىي القطان
 .«ليس بقوي، حمله الصدق، يكتب حديثه وال حيتج حبديثه»: وقال أبو حامت
كانوا قوماً ال حيفظون، فيحدثون  :قال ال حيتج حبديثهم؟ما معىن : قلت أليب»: حامتقال ابن أيب 

 .«مبا ال حيفظون فيغلطون، ترى يف أحاديثهم اضطرابًا ما شئت
 .«...تستحب جمانبة ما انفرد من الروايات ،كثري اخلطأ»: وقال ابن حبان

 .«له شرف ونبالة، حديثه لني»: وقال يعقوب بن سفيان
: قلت. ضعفوه، تكلم فيه حيىي القطان وغريه: سألت الدارقطين عنه، فقال»: احلاكموقال 
 .«يعترب به»: وعنه .«بلى، حدث بأحاديث ال يتابع عليها، قد غمزه شعبة أيضًا: حبجة؟ قال

 .«حديثه يكتب يف الضعفاء»: وقال ابن عدي
سبق أن أكثر األئمة ؛ فقد ظهر مما «صدوق لني احلفظ»: كما قال ابن حجر: خالصة حاله

على تليينه من جهة حفظه، وبعض الذين عدلوه جاء عنهم كذلك توهينه، فيؤخذ من قوهلم ما وافق 
 . واهلل أعلم. اجلماعة

 .«خرج له مسلم أحاديث شواهد»: وأما إخراج مسلم له فقال الذهيب
يف علل ، من كالمه (  46،  64 ،   6 )، العلل لإلمام أمحد (476 )طبقات ابن سعد 

، اجلرح والتعديل (55)، الضعفاء للعقيلي (76، 97)احلديث ومعرفة الرجال رواية املروذي 
، ( 99)، سؤاالت احلاكم للدارقطين (67)، الكامل البن عدي ( 6 / )، اجملروحني (   / )

، من تكلم فيه وهو (4  )، ميزان االعتدال (66 )، هتذيب الكمال (  )الضعفاء البن شاهني 
= 
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، (64 )، التقريب (45 / )، هتذيب التهذيب (47 )، املغين (65 )، ديوان الضعفاء (7)ق موث

 (. 4)حبر الدم 
 (.467ص)تقدمت ترمجته . ثقة إمام يف التفسري ويف العلم. املكي جماهد بن جرب -4
بضم أوله وفتح املعجمة وسكون امليم وكسر الراء ) ابن ُمَشْمِرج (بتشديد الراء) ُمَورِّق -5

وقيل مخس وقيل -مات سنة ثالث . ابن عبداهلل العجلي، أبو املعتمر البصري: ويقال( بعدها جيم
 .ومئة -مثان

 .عنهم وغريهمروى عن أنس بن مالك، وعبداهلل بن جعفر، وعبداهلل بن عمر رضي اهلل 
 .وعنه جماهد بن جرب، وتوبة العنربي، وعاصم األحول وغريهم

 .«ثقة عابد جماهد بار»: من ثقات التابعني وعبادهم، قال الذهيب
 .«ثقة عابد»وقال ابن حجرك 

 .«مل يسمع منه شيئًا»لكنه أرسل عن عدد من الصحابة، منهم أبو ذر، قال أبو زرعة، : أقول
، (99 )، املراسيل البن أيب حامت ( 4/46)، اجلرح والتعديل (467 )ترتيب ثقات العجلي 

، الكاشف ( 6 /4)، سري أعالم النبالء (   5)، هتذيب الكمال (   /9)اإلكمال البن ماكوال 
 (.5746)، التقريب (76 /6 )، هتذيب التهذيب (44 ص)، جامع التحصيل (6594)

 :احلكم على احلديث
 : هبذا السند ضعيف لسببني مما تقدم يتبني أن احلديث

 .إبراهيم بن املهاجر، لني احلفظ - 
 .االنقطاع، فمورق مل يسمع من أيب ذر - 

. لكن فيه راٍو مبهم وهو شيخ جعفر بن سليمان الضبعي -كما تقدم-وللحديث طريق آخر 
 .وهذا الطريق على ضعفه يقوي آخر احلديث

مع أصحابه  بينما رسول اهلل : أما أوله فيشهد له حديث حكيم بن حزام رضي اهلل عنه قال -
إين ألمسع أطيط »: ، قال نيب اهلل ما نسمع من شيء: قالوا «هل تسمعون ما أمسع؟»: إذ قال هلم
 .«أن تئط، وما فيها موضع شرب إال وعليه ملك ساجد أو قائم، وما تالم السماء

 «مسنده»، والبزار يف (679ح   4/ ) «اآلحاد واملثاين»أخرجه ابن أيب عاصم يف 
  6 / ) «الكبري»، والطرباين يف (66 ) «تعظيم قدر الصالة»، واملروزي يف (64  ح 99 /4)

= 
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ن عبدالوهاب بن عطاء، عن سعيد بن أيب من طرق ع( 9  / ) «احللية»، وأبو نعيم يف (    ح

 .عروبة، عن قتادة، عن صفوان بن حمرز، عن حكيم بن حزام، به
عن النيب وهذا احلديث ال نعلمه يروى هبذا اللفظ إال من حديث حكيم بن حزام »: وقال البزار

 .«، وال نعلم رواه عن سعيد عن قتادة إال عبدالوهاب بن عطاء
غريب من حديث صفوان بن حمرز عن حكيم، تفرد به عن قتادة ديث هذا ح»: وقال أبو نعيم
 .«سعيد بن أيب عروبة

 (.   ص)هذا اإلسناد فيه قتادة مدلس وقد عنعن، وقد مضت ترمجته : أقول
وقد ( عبدالوهاب بن عطاء اخلفاف)وأما اختالط سعيد بن أيب عروبة فإن الراوي عنه هنا هو 

 (.4  ص)وتقدمت ترمجة سعيد . قبل اختالطهمسع منه 
 .وبكل حال فهو يصلح شاهدًا للحديث

حديث أيب هريرة : «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليالً ولبكيتم كثريًا»: ومن الشواهد لقوله -
 .اهلل عنهرضي 

هبذا ( 5446ح 57  ص) «...لو تعلمون»: خرجه البخاري يف الرقاق، باب قول النيب 
 .بنحوه( 9 55ح 75  ص) ويف األميان والنذور، باب كيف كانت ميني النيب . اللفظ
 .وحديث أنس رضي اهلل عنه وهو متفق عليه -

        : خرجه البخاري يف التفسري، يف تفسري سورة املائدة، باب قوله
لو »: وفيه زيادة، ويف الرقاق، باب قول النيب (   45ح 764ص[ ) 6 :اآلية]  
 .بلفظه( 5445ح 57  ص) «...تعلمون

 .وفيه زيادة( 67  ح   4 /4... )ومسلم يف الفضائل، باب توقريه 
مر بنا أن الترمذي وقد . واحلاصل أن احلديث يرقى بطريقه اآلخر وهبذه الشواهد إىل احلسن لغريه

 .واهلل أعلم. حسنه، وأن احلاكم صححه ووافقه الذهيب
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 .وجه األرض: ( )مجع ُصُعد، وُصُعد مجع َصِعيد، والصَِّعيد: الصُُّعدات
 (4)خلرجتم من منازلكم إىل اجَلبَّانة: ، وإمنا املعىن( )وال معىن له هنا. ( )التراب: وقيل

 .ايل لشكوى َبثِّهفيطلب الفضاء اخل (6)ومن حالة احملزون أن يضيق به املنـزل. متضرعني إىل اهلل
هو من قول أيب ذر، ولكن ليس يف كتاب  «ليتين كنت شجرة تعضد: قال أبو ذر»: وقوله

 :قيل»: ومنهم من قال. (9)أدرج يف احلديث (5)بل «ذربو أقال »: أحد ممن نقل هو عن كتابه
 . (4)«هو من قول أيب ذر

 (7)هلل من أن يتمىن عليه حاالً هيأعلم با وقد علموا أنه بكالم أيب ذر أشبه، والنيب : قلت
 .أوضع عما هو فيه، مث إهنا مما ال يكون

                                 
 .(ب)و( س)من  «والصعيد»(   )
، (474/ )، الصحاح مادة صعد (9/ )، هتذيب اللغة (96 / )غريب احلديث أليب عبيد : ينظر(   )

 (.4 / )النهاية 
 . ُطُرقاتطريق وُطُرق و: بضم الصاد والعني املهملتني، مثل: والصُُّعدات

 .«ههنا»: يف النسخ األخرى(   )
، ترتيب (6  / )املغرب : ينظر. وتطلق على املصلى العام يف الصحراء. الصحراء: بتشديد الباء(  4)

 .مادة جنب(  7/ )، املصباح املنري (646/ )لسان العرب 
 .«املنـزلة»(: س)يف (  6)
 (.س)سقطت من  «بل»(  5)
 .حلديث أن بعض املصادر مل ُيدَرج فيها قول أيب ذر يف احلديثبل أوضحت عند ختريج ا(  9)
 (. 9/6)، سنن البيهقي (64 /7)مسند البزار : ينظر(  4)
 .واملثبت من بقية النسخ، وهو الصواب «هو»: يف األصل(  7)
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 .( )«...من خاف أدجل»: يف حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه ومنه قوله  -6  
                                 

، أال من خاف أدجل، ومن أدجل بلغ املنـزل»: ولفظه( 7  4ح 466/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )
 .«إن سلعة اهلل غالية، أال إن سلعة اهلل اجلنة

 :خترجيه
 56 /9) -بدون ترمجة ورقمه تسعة عشر-أخرجه الترمذي يف أبواب صفة القيامة، باب 

، حدثنا أبو عقيل [هاشم بن القاسم]حدثنا أبو بكر بن أيب النضر، حدثنا أبو النضر (  46 ح
: مسعت أبا هريرة يقول: لثقفي، حدثنا أبو فروة يزيد بن سنان التميمي، حدثين بكري بن فريوز قالا

 .«هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من حديث أيب النضر»: فذكره بلفظه، وقال
  .، به، بلفظهحدثنا هاشم بن القاسم( 464 ح  6 / ) «املنتخب»وأخرجه عبد بن محيد يف 

، والعقيلي يف (   / )يف ترمجة بكري بن فريوز  «التاريخ الكبري»يف وأخرجه البخاري 
، واحلاكم (6  ص) «األمثال»، والرامهرمزي يف ( 4 /4)يف ترمجة يزيد بن سنان  «الضعفاء»
، (465ح 66 / ) «مسند الشهاب»، والقضاعي يف (64 -69 /4)يف الرقاق  «املستدرك»يف 

شرح »، والبغوي يف (6695 ح 64 /9)و(  44ح   6/ ) «شعب اإلميان»والبيهقي يف 
من طرق عن أيب النضر هاشم (  9 4ح  9 -96 /4)، باب اخلوف من اهلل قاقريف ال «السنة

 .ووافقه الذهيب «صحيح اإلسناد»: بن القاسم، به، وقال احلاكم

 :دراسة إسناد عبد بن محيد
، مشهور بكنيته، ولقبه بن مسلم الليثي موالهم، البغدادي، أبو النضر هاشم بن القاسم - 

 .مات سنة سبع ومئتني. جده: قيصر وهو والد أيب بكر بن أيب النضر، ويقال
 .روى عن أيب عقيل الثقفي، والليث بن سعد، وشعبة بن احلجاج وغريهم

 .بن محيد، وأبو بكر بن أيب النضر، وعلي بن املديين وغريهم وعنه عبد
 .«من متثبيت بغداد»: قال أمحد

 .«ثقة صاحب سنة وكان أهل بغداد يفخرون به»: وقال العجلي
 .«حافظ ثبت يف احلديث»: وقال احلاكم

 .«ثقة ثبت»: «التقريب»ويف 
، سري أعالم (5646)كمال ، هتذيب ال( 4/5 )، تاريخ بغداد (497 )ترتيب ثقات العجلي 

 (.65 9)، التقريب (4 /  )، هتذيب التهذيب (67 / )، تذكرة احلفاظ (7/646)النبالء 
= 
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قال . موىل عثمان بن املغرية الثقفي نزيل بغداد،: ، الكويفالثقفي عبداهلل بن َعِقيل: أبو َعِقيل -2

 .«من الثامنة»: ابن حجر
 .روى عن أيب فروة يزيد بن سنان، وهشام بن عروة، وإمساعيل بن أيب خالد وغريهم

 .وعنه هاشم بن القاسم، وسريج بن النعمان، وعبيداهلل بن موسى وغريهم
: وقال الدارقطين .«ثقة صاحل احلديث»: وعنه «صاحل احلديث»: وعنه «ثقة»: قال أمحد

 .«أثىن عليه أمحد»
 .«ثقة ال بأس به»: وروى الدارمي عن ابن معني
  .وكذلك قال أبو داود والنسائي «ثقة»: وروى ابن أيب خيثمة عنه

 .«الثقات»وذكره ابن حبان يف 
 .«منكر احلديث»: وروى الغاليب عن ابن معني

 .«شيخ»: وقال أبو حامت
ولعلهما قاال ذلك من أجل قول أيب حامت، وإال فإن األئمة  .«قصدو»: وقال الذهيب وابن حجر

فهو حممول على إنكاره حلديث بعينه،  -يف رواية الغاليب- وأما ما ورد عن ابن معني. على توثيقه
 : وإال فإن النقل اآلخر عنه أوىل بالقبول ألمرين

 . أنه من رواية اثنني من أصحابه وهذا انفرد به الغاليب: األول
 .أنه املوافق لرأي اجلماعة: ثاينال

هذا هو الذي ظهر يل، فقد وثقه أمحد وابن معني وأبو داود والنسائي وابن . ثقة: خالصة حاله
 .واهلل أعلم. وهذا من تشدده رمحه اهلل، «شيخ»: حبان، وانفرد أبو حامت فقال

، العلل ألمحد (6  / )، التاريخ البن معني رواية الدوري ( 45)تاريخ الدارمي عن ابن معني 
، سؤاالت اآلجري أليب (456 )، الكىن ملسلم (  4)، سؤاالت أيب داود ألمحد (  69،  55 )

، (4 /6 )، تاريخ بغداد (554)، ثقات ابن شاهني (6  /6)، اجلرح والتعديل (64 )داود 
، ( 4 /6)، هتذيب التهذيب ( 45 )، الكاشف (4454)، امليزان (  4 )هتذيب الكمال 

 (. 44 )تقريب ال
مات سنة مخس ومخسني . بن يزيد التميمي اجلزري، أبو فروة الرُّهاوي يزيد بن سنان -3
 .ومئة

 .روى عن بكري بن فريوز، ويزيد بن أيب أنيسة، وسليمان األعمش وغريهم
= 
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 .وكيع بن اجلراح وغريهموعنه أبو عقيل الثقفي، وشعبة بن احلجاج، و

 .ضعفه اإلمام أمحد وابن املديين وابن معني وغريهم
 .«متروك»: وعن النسائي .«ليس بثقة»: وعن ابن معني والنسائي
 .«ضعيف»: وقال الذهيب وابن حجر

، ضعفاء العقيلي (7  / )، ترتيب علل الترمذي الكبري (6  /4)و( 6  /9)سنن الترمذي 
، الكامل (65 / )، اجملروحني (64/ )، علل ابن أيب حامت (55 /7)ديل ، اجلرح والتع( 4 /4)

، (6  5)، الكاشف (  66 ،   79)، امليزان ( 966)، هتذيب الكمال (57 /9)البن عدي 
، التقريب ( 7 /  )، هتذيب التهذيب (997، 999/ )شرح علل الترمذي البن رجب 

(99 9.) 
 .من الثالثة: قال ابن حجر. اويَهالرُّ ر بن فريوزْيَكُب -4

 .روى عن أيب هريرة، والرباء بن عازب، وابن عباس رضي اهلل عنهم
 .وعنه يزيد بن سنان، ونافع موىل ابن عمر، وزيد بن أيب أنيسة وغريهم

 .«الثقات»ذكره ابن حبان يف 
 .«مقبول»: وقال ابن حجر
، وانضم إىل هذا «الثقات»عنه مجع، وذكره ابن حبان يف صدوق؛ فقد روى : خالصة حاله
 .واهلل أعلم. كونه من التابعني

، الكاشف (957)، هتذيب الكمال (4/95)، ثقات ابن حبان ( 46/ )اجلرح والتعديل 
 (.954)، التقريب (  4/ )، هتذيب التهذيب (549)

 :احلكم على احلديث
 .اناحلديث هبذا السند ضعيف؛ لضعف يزيد بن سن

جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء »: ويشهد له حديث أيب بن كعب رضي اهلل عنه بلفظه وزاد
 .«املوت مبا فيه

، (99 /4) «احللية»يف )، وأبو نعيم (64 /4)يف الرقاق  «املستدرك»أخرجه احلاكم يف 
حممد بن من طريقني عن سفيان الثوري، عن عبداهلل بن ( 6699 ) «إلميانشعب ا»والبيهقي يف 

 .عقيل، عن الطفيل بن أيب بن كعب، عن أبيه، به
= 
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 .آخر الليل ( )بالتشديد؛ السري يف: واالّدالج. أول الليل ( )بالتخفيف؛ وهو السري يف: َأْدَلج
 .ومنهم من جعل اإلْدالج لّليل كله، وهو أشبه مبعىن احلديث

 :ومما ينشد من قول علي رضي اهلل عنه
 ( )ويف الرَّواح على احلاجات بالُبَكر   اصرب على السري واإلْدالج يف السََّحر

متعلقًا  «يف السحر»: ، وحيتمل أن يكون قوله(6)على االتساع (4)عل اإلدالج يف السَّحرفج
 .بالسري

                                 
خمتلف يف . اهلامشي أبو حممد املدين عبداهلل بن حممد بن عقيل بن أيب طالب: يف إسناده: أقول

صدوق يف حديثه »: «التقريب»وقال ابن حجر يف . االحتجاج به، ويرى الذهيب أنه حسن احلديث
 .«لني، ويقال تغري بأخرة
، ضعفاء العقيلي ( 75)، ترتيب ثقات العجلي ( 4/ )ترتيب علل الترمذي : تراجع ترمجته يف

، هتذيب (9  /4)، الكامل البن عدي ( / )، اجملروحني ( 6 /6)، اجلرح والتعديل (74 / )
، (99  )، الديوان (9   )عفاء ، املغين يف الض(64 /5)، سري أعالم النبالء ( 64 )الكمال 
 (.  67 )، التقريب (  /5)، هتذيب التهذيب (7  / )، شرح علل الترمذي ( 464)امليزان 

 . واهلل أعلم. وهبذا الشاهد يترقى احلديث إىل احلسن لغريه
 .«من»(: ب)و( س)يف (   )
 .«من»(: ب)و( س)يف (   )
 (.96ص)ينظر ديوان اإلمام علي (   )

من املصادر  «ترتيب اللسان»و «اجملموع املغيث»نسوبًا لعلي رضي اهلل عنه يف وقد ورد م
 .اآلتية

 «اجملموع املغيث»و( 6  / )مادة دجل  «الصحاح»هذا الكالم الذي ساقه املؤلف جمموع من (  4)
، مشارق األنوار (469 / )، ترتيب اللسان (6/564 )هتذيب اللغة : وينظر(. 557/ )
( /   .) 

 .«االمتناع»(: س) يف(  6)
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 .( )«كأهنم يْكَتِشُرون»: ومنه قول أيب سعيد رضي اهلل عنه يف حديثه -   
                                 

لصالة فرأى  خرج النيب : عن أيب سعيد قال: ولفظه(    4ح 4/465) «املصابيح»احلديث يف (   )
، املوت: لشغلكم عما أرى أما إنكم لو أكثرمت ذكر هادم اللذات»: ، فقالالناس كأهنم يْكَتِشرون

أنا بيت الُغربة وأنا : فأكثروا ذكر هادم اللذات املوت، فإنه مل يأت على القرب يوم إال تكلََّم، فيقول
مرحبًا وأهاًل، َأَما : بيت الِوْحدة وأنا بيت التراب وأنا بيت الدُّود، وإذا دفن العبد املؤمن قال له القرب

: ألََحبُّ من ميشي على ظهري إيلَّ، فإذ ُولِّيُتك اليوم وصرَت إيلَّ فسترى صنيعي بك، قالإن كنَت 
ال مرحبًا : فيتسع له مدَّ بصره ويفتح له باب إىل اجلنة، وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر، قال له القرب

يوم وصرتَ إيلَّ فسترى صنيعي وال أهاًل، َأما إن كنتَ ألبغضُ من ميشي على ظهري إيلَّ، فإذ ُولِّيُتك ال
بأصابعه، فأدخل بعضها يف  وقال رسول اهلل : قال. «فيلتئم عليه حىت ختتلف أضالُعه: بك، قال

وُيَقيَّض له سبعون ِتّنْيناً لو أن واحداً منها نفخ يف األرض ما أنبتت شيئاً ما بقيت »: جوف بعض، قال
إمنا القرب روضة »: وقال رسول اهلل : قال «َضى به إىل احلسابالدنيا، َفَيْنَهْشَنه وَيْخِدْشَنُه حىت ُيف

 .«من رياض اجلنة، أو حفرة من حفر النار

 :خترجيه
حدثنا (  45 ح 55 /9) -بدون ترمجة-( 9 )أخرجه الترمذي يف صفة القيامة، باب رقم 

د بن مّدويه، حدثنا القاسم بن احلكم العرين، حدثنا عبيد اهلل بن الوليد الوصايف، عن حممد بن أمح
حسن »: ويف بعض النسخ .«غريب النعرفه إال من هذا الوجه»: وقال. عطية، عن أيب سعيد، به

 (.6 4/ ) «حتفة األشراف»هو الذي نقله املزي يف  األولو «غريب
من طريق حممد بن املغرية السكري، ( 4 4ح 474/ ) «شعب اإلميان»وأخرجه البيهقي يف 
 .«يكشرون»: خمتصرًا وعنده ،عن القاسم بن احلكم، به

يف  خمتصراً وعزاه للعسكري( 975 4ح 6/577 ) «كنـز العمال»وأورده املتقي اهلندي يف 
. «الكامل»يف طوله لكن ليس يف موضع الشاهد وعزاه البن عدي ب (979 4)وبرقم . «األمثال»
 . أقف عليه فيهماومل

للعسكري وساق أوله وعنده ( 49 ) «املقاصد احلسنة»وكذلك عزاه السخاوي يف 
 .«يكشرون»

 :دراسة إسناد الترمذي
قال . القرشي، أبو عبدالرمحن الترمذي( مبيم وتثقيل) بن احلسني بن َمدُّْوَيه حممد بن أمحد - 

= 
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 .«من احلادية عشرة»: ابن حجر

 .روى عن القاسم بن احلكم العرين، وأسود بن عامر، ومسدد بن مسرهد وغريهم
 .وعنه الترمذي، وحبان بن إسحاق البلخي، وأبو عمران الصيدالين وغريهم

 .«الثقات»ذكره ابن حبان يف 
 .«صدوق»: وقال ابن حجر
، الكاشف (7  /  )سري أعالم النبالء ، ( 664)، هتذيب الكمال (44 /7)ثقات ابن حبان 

 (.6 69)، التقريب (6 /7)، هتذيب التهذيب (4966)
، أبو أمحد الكويف، (بضم املهملة وفتح الراء بعدها نون) بن كثري الُعَرين القاسم بن احلكم -2

 .مات سنة مثان ومئتني. قاضي مهدان
 .بيداهلل بن الوليد الوصايف، وسفيان الثوري، ومسعر بن كدام وغريهمروى عن ع

 .وعنه حممد بن أمحد بن مدوية، وحممد بن املغرية السكري، وزكريا البلخي وغريهم
قال اإلمام أمحد، وابن معني، وأبو خيثمة، وخلف بن سامل املخرمي، وأبو عبدالرمحن بن منري، 

 .«ثقة»: والنسائي
 .«صدوق» :وقال أبو زرعة

 .«مستقيم احلديث»: وقال «الثقات»وذكره ابن حبان يف 
 .«يكتب حديثه وال حيتج به»: زاد أبو حامت «حمله الصدق»: وقال أبو حامت واخلليلي

 .«كانت فيه غفلة»: وقال أبو نعيم
 .«يف حديثه مناكري ال يتابع على كثري من حديثه»: ونقل ابن حجر عن العقيلي

وقال ابن حجر يف  .«من تكلم فيه وهو موثق»كما قال الذهيب يف  صدوق،: خالصة حاله
وقول الذهيب أقرب؛ فإن أكثر األئمة على توثيقه، لكن أشار  .«صدوق فيه لني»: «التقريب»

 .واهلل أعلم. بعضهم إىل غفلة كانت فيه رمبا خيطئ بسببها، فلذلك أنزل من الثقة إىل الصدوق
، هتذيب (  5/ )، اإلرشاد للخليلي (5 /7)ابن حبان ، ثقات (67 /9)اجلرح والتعديل 

، ( 4 )، من تكلم فيه وهو موثق (4669)، الكاشف (5469)، ميزان االعتدال (4946)الكمال 
 (.  4)، حبر الدم (6466)، التقريب (97 /4)هتذيب التهذيب 

 .من السادسة. أبو إمساعيل الكويف( بفتح الواو وتشديد املهملة) الَوصَّايف عبيداهلل بن الوليد -3
 .روى عن عطية العويف، وحمارب بن دثار، واملنهال بن عمرو وغريهم

= 
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 ( )الرجل إذا اْفَترَّ َكَشر: ، يقال( )أي يضحكون، واملشهور يف اللغة الَكْشر: ( )يْكَتِشرون
 .(4)فكشف عن أسنانه، وَكَشر البعري عن نابه أي كشف عنها

                                 
 .وعنه القاسم بن احلكم العرين، وسفيان الثوري، ووكيع بن اجلراح وغريهم

 .«ليس مبحكم احلديث، يكتب حديثه للمعرفة»: قال أمحد
 .«ضعيف احلديث»: وأبو زرعة وأبو حامتوقال ابن معني 

ليس بثقة وال يكتب »: وعن النسائي .«متروك احلديث»: وقال عمرو بن علي والنسائي
 .«حديثه

 .«ضعيف جدًا يتبني ضعفه على حديثه»: وقال ابن عدي
 .«عنده مناكري ضعيف احلديث جدًا»: وقال الساجي
 .«ضعيف»: وقال ابن حجر .«ضعفوه»: وقال الذهيب

، الكامل البن عدي ( 5/ )، اجملروحني (5  /6)، اجلرح والتعديل (    )ضعفاء العقيلي 
، ديوان الضعفاء (674 )، الكاشف (6 64)، امليزان (574 )، هتذيب الكمال (65  )
 (.66 4)، التقريب (9/66)، هتذيب التهذيب (  9 )

 (.6 4ص)وقد تقدمت ترمجته . هور األئمة على تضعيفهمج. العويف عطية بن سعد -4

 :احلكم على احلديث
 . ضعيف هبذا السند؛ لضعف عبيد اهلل بن الوليد الوصايف، وشيخه عطية بن سعد العويف

 .(أ)و( س)ليست يف  «يكتشرون»(   )
 .«ولعل التاء للمبالغة» (:   /7) «مرقاة املفاتيح»قال القاري يف (   )

يقال َكَشر الرجل واْكَتَشر؛ إذا افترَّ عن »(: ب/4  ل) «شرح املصابيح»وقال البيضاوي يف 
 .«سنانه، واألول أشهر عند أهل اللغةأ

 .«يْكِشرون»: -كما تقدم-لفظ البيهقي والعسكري : أقول
واْفَترَّ فالن  ،ضحك َضِحَكاً حسنًا: ساناْفَترَّ اإلن»(: 95  /5)مادة فرر  «ترتيب اللسان»جاء يف (   )

 .«أي أبدى أسنانه :ضاحكًا
، اجملموع املغيث (465/ )، الصحاح مادة كشر (6/7 )هتذيب اللغة (: الَكْشر)ينظر يف تعريف (  4)

 (. 44 /9)، ترتيب اللسان (49/ )
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شيبتين هوٌد »: رضي اهلل عنه، عن النيب  ( )حديث أيب ُجَحْيفة السُّوائي ( )ومنه -   
 .( )«وأخواهتا

                                 
عليها يف سياقه  ، وهي عادة املؤلف اليت جرىبقية النسخ، واملثبت من «وفيه»: يف األصل(   )

 .لألحاديث
 (.545ص)تقدمت ترمجته (   )
يارسول اهلل قد : قالوا: عن أيب جحيفة قال: ولفظه( 4  4ح 469/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

 .بلفظه فذكره: ت، قالْبِش

 :خترجيه
حدثنا (  4ح 9 ص) سول اهلل يب رشباب ما جاء يف  «الشمائل»أخرجه الترمذي يف 

 .سفيان بن وكيع
، (4  ح    /  ) «الكبري»، والطرباين يف (499ح  46/ ) «مسنده»وأبو يعلى يف 

حدثنا حممد : قال أبو يعلى( 66 /4) «احللية»يف  ، وأبو نعيم(69 / ) «العلل»والدارقطين يف 
 .والباقون من طرق عنه. بن عبداهلل بن منري
 .من طريق محيد بن الربيع( 65 / )والدارقطين 

ثالثتهم عن حممد بن بشر، عن علي بن صاحل، عن أيب إسحاق السبيعي، عن أيب جحيفة، به، 
 .بلفظه

من طريق محيد بن الربيع، عن عبداهلل بن منري، عن علي بن صاحل، ( 65 / )وأخرجه الدارقطين 
 .به، بلفظه

 :دراسة إسناد الترمذي
 (.   ص)تقدمت ترمجته . ضعيف. احبن اجلر سفيان بن وكيع - 
 .مات سنة ثالث ومئتني. الَعْبدي، أبو عبداهلل الكويف بن الُفراِفصة حممد بن ِبْشر -2

 .سعر بن كدام وغريهمروى عن علي بن صاحل، وسفيان الثوري، وم
 .وعنه سفيان بن وكيع، وحممد بن عبداهلل بن منري، وشهاب بن عباد وغريهم

 .«هو أحفظ من كان بالكوفة»: قال أبو داود
 .«ثقة ثبت إذا حدث من كتابه»: وقال عثمان بن أيب شيبة

= 
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 .«ثقة»: وقال ابن معني وابن سعد ويعقوب بن سفيان والنسائي وغريهم

 .«ثقة حافظ»: «التقريب»ويف 
، سري أعالم (   / )، تذكرة احلفاظ (6644)، هتذيب الكمال (6  /9)اجلرح والتعديل 

 (.6965)، التقريب (7/54)، هتذيب التهذيب (56 /7)النبالء 
مات سنة إحدى  .أبو احلسن الكويف: ، أبو حممد، ويقالبن َحّي اهلْمداين علي بن صاحل -3

 .أربع ومخسني: ومخسني ومئة وقيل
 .روى عن أيب إسحاق السبيعي، وسلمة بن كهيل، ومساك بن حرب وغريهم
 .وعنه حممد بن بشر العبدي، وعبداهلل بن منري، ووكيع بن اجلراح وغريهم

 .وثقه اإلمام أمحد وابن معني والنسائي وغريهم
 .«لسًا يف العلم والعمأر نكا»: وقال الذهيب

 .«ثقة عابد»: وقال ابن حجر
، سري أعالم (4644)، هتذيب الكمال (64 /9)، ثقات ابن حبان (76 /5)اجلرح والتعديل 

 (.4944)، التقريب ( 7 /9)، هتذيب التهذيب (4 7 )، الكاشف ( 9 /9)النبالء 
ابن أيب : ابن علي، ويقال: ، ويقالبن عبيد هو عمرو بن عبداهلل: أبو إسحاق السَِّبيعي -4

 .شعرية اهَلْمداين الكويف
 -تسع: مثان، وقيل: سبع، وقيل: وقيل-ولد لسنتني بقيتا من خالفة عثمان، ومات سنة ست 

 .وعشرين ومئة
 .الرباء بن عازب، وعبداهلل بن الزبري رضي اهلل عنهم وغريهمروى عن أيب جحيفة السوائي، و

 .وعنه علي بن صاحل بن َحّي، وشعبة بن احلجاج، وشريك بن عبداهلل وغريهم
 .من األئمة األثبات املكثرين، لكنه اختلط بأخرة

 .«مسع منه ابن عيينة بعدما تغري»: قال ابن معني
ثهم عن أيب إسحاق لني، مسعوا منه بأخرة، وشريك زهري وإسرائيل وزكريا يف حدي»: وقال أمحد

أيب  نإال م -يعين اخلطأ-وما أراه »: وقال مرة. «كان أثبت يف أيب إسحاق منهم، مسع قدميًا
 .«وية مسع من أيب إسحاق بعد االختالطازهري بن مع»: وقال أبو زرعة. «إسحاق

بن عيينة منه بعدما اختلط،  إن مساع سفيان: اختلط أبو إسحاق، ويقال»: وقال ابن الصالح
 .«ذكر ذلك أبو يعلى اخلليلي

= 
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 .«أحد األعالم األثبات قبل اختالطه»: «هدي الساري»وقال ابن حجر يف 

 .«اختلط بأخرة ،ثقة مكثر عابد»: «التقريب»وقال يف 
وهو ثقة حجة بال نزاع، وقد كرب وتغري حفظه تغري »: «السري»وأنكر الذهيب اختالطه فقال يف 

 .«ومل خيتلطن، الس
من أئمة التابعني بالكوفة وأثباهتم، إال أنه شاخ ونسي ومل خيتلط، وقد مسع منه »: «امليزان»ويف 

 .وأيده العالئي .«سفيان بن عيينة وقد تغري قلياًل
 «الكواكب النريات»، وابن الكيال يف «االغتباط»سبط ابن العجمي يف : وذكره يف املختلطني
 . واهلل أعلم .وزاد حمقق الكتاب عليه، فرياجع ،عنه قبل اختالطه وبعدهوذكر عددًا ممن روى 

 ، وهي علة التدليس، إال أنه ذكره«التقريب»ومثت علة أخرى مل يشر إليها احلافظ يف : أقول
وصنفه يف املرتبة الثالثة، وهكذا أيضًا  «تعريف أهل التقديس مبراتب املوصوفني بالتدليس»يف كتابه 

 .«مشهور بالتدليس»: وقاال -قبله-صنع العالئي 
 .وأصحاب هذه املرتبة كما تقدم مرارًا ال بد من تصرحيهم بالسماع

 .واهلل أعلم «وكان يدلس ،اختلط بأخرة ،ثقة مكثر عابد»: خالصة حاله
، مسائل أمحد رواية ابنه صاحل (466، 464)، سؤاالت أيب داود له (  5 )العلل لإلمام أمحد 

، (99 /6)، ثقات ابن حبان ( 4 /5)، اجلرح والتعديل (74  )قات العجلي ، ترتيب ث(64  )
، هتذيب ( 7 ص)، علوم احلديث البن الصالح (ترمجة سفيان بن عيينة -66 / )اإلرشاد للخليلي 

، من تكلم فيه (46 4)، الكاشف (77 5)، امليزان ( 7 /6)، سري أعالم النبالء (4466)الكمال 
، (6 )، املختلطني للعالئي ( 459)، املغين ( 7)اة الثقات املتكلم فيهم ، الرو(75 )وهو موثق 

، التقييد (6 6-7 6/ )، شرح علل الترمذي البن رجب (46 ،    ، 64 ص)جامع التحصيل 
، تعريف ( 46ص)، هدي الساري (4/65)، هتذيب التهذيب (46)، االغتباط (446ص)واإليضاح 

، التدليس يف (65 - 4 ص)ت وينظر معه هامش احملقق ، الكواكب النريا( 7)أهل التقديس 
 (.4  )احلديث 

 :احلكم على احلديث
 : احلديث هبذا السند فيه

وغريه وهو ثقة حافظ  سفيان بن وكيع، ضعيف، لكنه توبع؛ تابعه حممد بن عبداهلل بن منري - 
 (. 566) «التقريب»فاضل، كما يف 

= 
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 .أبو إسحاق السبيعي مدلس وقد عنعن - 
، والرواي عنه هنا -كما تقدم عن مجاعة من أهل العلم-أبو إسحاق، اختلط يف آخر عمره  - 
 .ومل أقف على شيء يبني أن أخذه عنه كان قبل اختالطه( علي بن صاحل بن حّي)هو 

الف على أيب أن علي بن صاحل قد خولف يف إسناد هذا احلديث، بل تعددت أوجه االخت -4
وقد توسع الدارقطين . إسحاق حىت بلغت عشرًا أو تزيد، ولعل مرد أكثرها إىل اختالط أيب إسحاق

 «العلل»بعرضها ومناقشة بعضها، وأورد بعضها ابن أيب حامت يف (    - 7 / ) «العلل»يف 
عن ونقل عن أبيه أن األشبه بالصواب رواية من رواه عن أيب إسحاق ( 4  ،    ، 6  / )

 .قال للنيب  بكر عكرمة أن أبا
أن الدارقطين ( 95ص) «سؤاالته»ونقل محزة السهمي يف . وهو ظاهر صنيع الدارقطين أيضًا

 .ها.معتلة كلها «شيبتين هود والواقعة»: قال
 «النكت»واعترب بعضهم هذا احلديث من األحاديث املضطربة، فمثَّل به ابن حجر يف 

 .أوجه االختالف على أيب إسحاق قساوللحديث املضطرب ( 994/ )
مضطربة واألخبار »: -بعد أن عرض بعض األوجه-(  9 / ) «مسنده»وقال البزار يف 

، فصارت عن الناقلني ال عن أيب بكر، إذ أسانيدها عن أيب إسحاق، وأكثرها أن أبا بكر قال للنيب 
 .«كان أبو بكر هو املخاطب

ى رواية هذا الوجه، مث هذا االختالف الكبري على أيب أن علي بن صاحل مل يتابع عل: واخلالصة
إسحاق الذي أعتقد أن مرد أكثره إىل اختالطه مما جعل بعض العلماء حيكم على احلديث 
باالضطراب، واملضطرب ضعيف، وعلى القول بأن الصواب يف إسناده هو رواية من رواه عن أيب 

 54 ص) «املقاصد احلسنة»ويف . مرسل إسحاق عن عكرمة أن أبا بكر، فهو ضعيف أيضًا ألنه
 .«وهو مرسل صحيح، إال أنه موصوف باالضطراب»: قال( 565ح

: قال يارسول اهلل، شبت؟: وله شاهد يقويه من حديث عقبة بن عامر أن رجاًل قال: أقـول
 .«شيبتين هود وأخواهتا»

و حدثنا حممد بن حممد التمار البصري، ثنا أب( 976ح 45 /9 ) «الكبري»أخرجه الطرباين يف 
 .الوليد، ثنا ليث بن سعد، عن يزيد بن أيب حبيب، عن أيب اخلري، عن عقبة بن عامر، به

 .«رجاله رجال الصحيح»(:  69  ح 9  /9) «جممع الزوائد»وقال اهليثمي يف 
= 
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النوازل باألمم املاضية أخذ  ( )يريد أن اهتمامي مبا فيها؛ من أهوال يوم القيامة، وامَلُثالت
 .(6)واهلل أعلم بالصواب. (4() )، خوفًا على أميت( )مين مأخذه حىت شبت قبل أوان امَلِشْيب

                                 
 (.565) «املقاصد احلسنة»خاوي يف وكذا قال الس

. «رمبا أخطأ»: وقال «الثقات»وهو كذلك إال شيخ الطرباين؛ فقد ذكره ابن حبان يف : أقول
، ( 6 /7)ثقات ابن حبان : ينظر .«صدوق مقبول»: وقال احلاكم «ال بأس به»: وقال الدارقطين

 (.   46)ان امليزان ، لس(67ص)، معرفة علوم احلديث ( 7 )سؤاالت احلاكم للدارقطين 
  .واهلل أعلم. وهبذا الشاهد يترقى احلديث إىل احلسن لغريه. فهو حسن اإلسناد

 .«امَلُثاَلت: بفتح امليم وضم الثاء، العقوبة، واجلمع: امَلُثَلة»: قال اجلوهري(   )
 (.5 4 /6)الصحاح مادة مثل 

هو دخول الرجل يف حد الشيب من ( يباملش)إذ  بقية النسخ،، واملثبت من «الشيب»: يف األصل(   )
 (. 9  /4)ترتيب اللسان مادة شيب : وهو املراد هنا ينظر. الرجال

 (.س)سقطت من  «خوفًا على أميت»(   )
كالمها يف مقدمة (  6 /  )، روح املعاين ( /7)تفسري القرطيب : ينظر يف تفسري سبب الشيب(  4)

 (.556 - 55 /9)فيض القدير  :وينظر كذلك. تفسري سورة هود عليه السالم
 .ليست يف النسخ األخرى «واهلل أعلم بالصواب»(  6)
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 [أ/ 6 ]

َغيُّر   ( )ومن باب التَّ

 :من الصحاح

 ( )بلإمنا الناس كاإل»: قال رسول اهلل : حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما قال -   
 . ( )احلديث «...املئة

واملعىن أنك ال تكاد جتد ، (6)بغري ألف والم فيهما «كإبل مئة»: (4)الرواية فيه على الثَّْبت
وكذلك /ما كان َوِطئاً سهل الِقَياد،  (5)يف مئة إبل راحلة تصلح للركوب، فإمنا يصلح للركوب
 .(4)صاحبه ويَدمِّث له جانبه (9)ال جتد يف مئة من الناس من يصلح للصحبة ويعاون

                                 
 .«باب تغري الناس»: «املصابيح»يف (   )

مرقاة : ينظر. ، بسبب بعدهم عن الكتاب والسنةاملراد تغريهم عما كانوا عليه يف عهد النبوةو
 (. 4  /5)، التعليق الصبيح (   /7)املفاتيح 

 .«كإبل»(: س)يف (   )
املئة ال تكاد جتد فيها بل إمنا الناس كاإل»: ومتامه( 6  4ح 469/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

 .«راحلة

 :خترجيه
 .متفق عليه

، ومسلم يف فضائل (5474ح  9  ص)أخرجه البخاري يف الرقاق، باب رفع األمانة 
 . اريخظ للبواللف( 649 ح  79 /4) «...الناس كإبل مئة»: الصحابة، باب قوله 

ترتيب اللسان مادة ثبت : ينظر. صح: بفتح الثاء وسكون الباء، مبعىن الثابت، وثبت الشيء: الثَّْبت(  4)
 (.46/ )، املصباح املنري (459/ )

 .واملراد هنا الرواية الثابتة
ولفظ  .«جتدون الناس كإبل مئة، ال جيد الرجل فيها راحلة»: الرواية هكذا وردت عند مسلم، ولفظه(  6)

 .باأللف والالم «كاإلبل املئة»البخاري كما تقدم 
 (.أ)سقطت من  «فإمنا يصلح للركوب»(  5)
 .«فيعاون»(: ب)و( س)يف (  9)
 .وقيل غري ذلك يف معىن احلديث، والذي ذكره املؤلف من أحسن ما قيل فيه(  4)

= 
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 :ومن الحسان

 «...يت امُلَطْيِطياءإذا مشت أم»: قال رسول اهلل : ( )قال: اآلخر ( )حديثه -4  
 .( )احلديث

                                 
غيث مادة أبل ، اجملموع امل( 9/67)، إكمال املعلم (66  / )أعالم احلديث : وينظر

 (. 4 /  )، فتح الباري (669-5/665)، املفهم (7 / )، النهاية (7 / )
وعليها  «حديثه»مث ضرب عليها وكتب فوقها  «قوله »: وقد كتب يف األصل. «قوله»(: أ)يف (   )

  .موافقة ملا هو مثبت( ب)و( س)ووردت يف  (.صح)
 .ث السابقيعود على ابن عمر راوي احلدي( حديثه)والضمري يف 

 .مث ضرب عليها يف األصل، أثبتت يف مجيع النسخ «قال»(   )
اء، وخدمتهم أبناء يإذا مشت أميت املطيط»: ولفظه تامًا( 4  4ح 464/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

 .«غريب»: وقال البغوي. «امللوك أبناء فارس والروم سلط اهلل شرارها على خيارها

 :خترجيه
حدثنا موسى بن (  5  ح 7 /9)بدون ترمجة ( 94)الفنت، باب رقم  أخرجه الترمذي يف

 .عبدالرمحن الكندي الكويف
 .حدثنا أبو جعفر أمحد بن حيىي السوسي( 4 5ح  9 ص) «األخالق ئمساو»واخلرائطي يف 
 .من طريق أيب الربيع( 6 5/6) «دالئل النبوة»والبيهقي يف 

عبيدة، حدثنا عبداهلل بن دينار، عن ابن عمر، به، ثالثتهم عن زيد بن احلباب، حدثنا موسى بن 
 .«هذا حديث غريب»: مبثله، وقال الترمذي

ومن طريقه البغوي يف -( 49 ح  6ص)رواية نعيم بن محاد  «الزهد»وأخرجه ابن املبارك يف 
عن موسى بن  -(66 4ح 76 /4 )يف الرقاق، باب تغري الناس وذهاب الصاحلني  «شرح السنة»

 .«هذا حديث غريب»: وقال البغوي. بلفظه عبيدة، به،
، وابن حبان يف ( 5 /4)يف ترمجة موسى بن عبيدة  «الضعفاء»وأخرجه العقيلي يف 

يف ترمجة موسى  «الكامل»، وابن عدي يف (5  / )يف ترمجة موسى أيضًا  «اجملروحني»
حاديث أخرى بعد أن أورده مع أ-: وقال العقيلي. من طرق عن موسى بن عبيدة، به( 6  /5)

 .«كلها ال يتابع عليها إال من جهة فيها ضعف»: -ملوسى
= 



 123 الميسر في شرح المصابيح

                                 
 .«وهذه األحاديث ملوسى عن عبداهلل بن دينار ليست هي حمفوظة»: وقال ابن عدي

 :دراسة إسناد ابن املبارك
أبو ( بفتح الراء واملوحدة) الرََّبذي( بفتح النون وكسر املعجمة)بن َنِشيط  موسى بن ُعَبيدة - 

 .ومخسني ومئة -أو ثالث-مات سنة ثنتني . عبدالعزيز املدين
 .روى عن عبداهلل بن دينار، وحممد بن املنكدر، والقاسم بن مهران وغريهم
 .وعنه زيد بن احلباب، وعبداهلل بن املبارك، وعبيداهلل بن موسى وغريهم

فإن  :قلتف: قال «ال حتل عندي الرواية عنه»: بن حنبل يقول مسعت أمحد: قال اجلوزجاين
ما روى ، بان لشعبة ما بان لغريه لو»: قال. حدثنا أبو عبدالعزيز الربذي: شعبة روى عنه، يقول

 . «عنه
، وذلك أنه ال يشتغل به»: وعنه. «ال يكتب حديثه»: وعنه. «منكر احلديث»: وعنه قال

حدث بأحاديث منكرة عن عبداهلل بن »: وعنه .«ًا ال يرويه الناسيروي عن عبداهلل بن دينار شيئ
 .«دينار

 .«ريكاليس بالكذوب، ولكنه روى عن عبداهلل بن دينار أحاديث من»: وقال ابن معني
كان »: قال ابن حبان. وهكذا ضعفه أيضًا عامة أهل العلم من قبل حفظه، وكان فاضاًل صاحلًا

وعبادة وصالحًا، إال أنه غفل عن االتقان يف احلفظ، حىت يأيت  من خيار عباد اهلل نسكًا وفضاًل
بالشيء الذي ال أصل له متومهًا، ويروي عن الثقات ما ليس من حديث األثبات من غري تعمد له، 

 .«وإن كان فاضاًل يف نفسه ،فبطل االحتجاج به من جهة النقل
 .«عابدًا وال سيما يف عبداهلل بن دينار، وكانضعيف »: «التقريب»ويف 

، ترتيب علل الترمذي (   )، أحوال الرجال (545 )مسائل أمحد رواية ابنه صاحل 
، الكامل (4  / )، اجملروحني ( 6 /4)، اجلرح والتعديل (  9 )، ضعفاء العقيلي (4 5ص)
، الكاشف (5667)، املغين ( 476)، ميزان االعتدال (46 5)، هتذيب الكمال (  4 )
 (.5747)، التقريب (4  /6 )يب ، هتذيب التهذ(6 69)

مات سنة سبع . موالهم، أبو عبدالرمحن املدين، موىل ابن عمر العدوي عبداهلل بن دينار -2
 .وعشرين ومئة

 .روى عن مواله ابن عمر، وذكوان السمان، وسليمان بن يسار وغريهم
 .وحيىي بن سعيد األنصاري وغريهموعنه موسى بن عبيدة، ومالك بن أنس، 

= 
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 .«ثقة مستقيم احلديث»: قال أمحد

 .وكذا قال ابن حجر. «ثقة»: وقال ابن سعد وابن معني وأبو حامت وأبو زرعة
، سري أعالم ( 6  )، هتذيب الكمال (699)، مشاهري علماء األمصار (6/45)اجلرح والتعديل 

، (99 /6)، هتذيب التهذيب ( 6 4)ن االعتدال ، ميزا(5  / )، تذكرة احلفاظ ( 6 /6)النبالء 
 (.66  )التقريب 

 :احلكم على احلديث
ضعيف هبذا السند؛ لضعف موسى بن عبيدة وال سيما يف حديثه عن عبداهلل بن دينار كما يف 

 . «ليس مبحفوظ»: وقول ابن عدي، «ال يتابع عليه»: وتقدم قول العقيلي. هذا احلديث
 .«احلديث مل يصح»(: 5  /5)يف ترمجة حممد بن خليد  «نامليزا»وقال الذهيب يف 

 .وقد تابعه حيىي بن سعيد األنصاري، عن عبداهلل بن دينار -
، والقزويين يف (   ص) «تاريخ واسط»وحبشل يف  -إثر املوضع السابق-أخرجه الترمذي 

، [الضرير]عاوية عن حممد بن إمساعيل الواسطي، حدثنا أبو م( 74 / ) «التدوين يف أخبار قزوين»
وال يعرف حلديث أيب معاوية عن حيىي بن سعيد عن عبداهلل »: عن حيىي بن سعيد، به، وقال الترمذي

وقد روى مالك بن أنس هذا ، ةبن دينار عن ابن عمر أصل، إمنا املعروف حديث موسى بن عبيدا
 .«بن عمرعن عبداهلل بن دينار عن ا: احلديث عن حيىي بن سعيد مرساًل ومل يذكر فيه

هكذا رواه أبو معاوية الضرير عن حيىي بن سعيد، ولو ثبتت هذه املتابعة لصح هبا احلديث : أقول
 :لقوهتا، لكن أبا معاوية قد خولف يف روايته هلذا احلديث عن حيىي بن سعيد على أوجه

 .من رواية مالك عن حيىي مرساًل ما أشار إليه الترمذي: األول
، وعبيداهلل بن عمرو -ال أدري هو الثوري أو ابن عيينة-، وسفيان يدرواه محاد بن ز: الثاين

 (.مرساًل) قال رسول اهلل : الرقي ثالثتهم عن حيىي، عن أيب موسى ُيَحنَّس قال
حدثنا خلف بن هشام البزار، حدثنا محاد  (447) «واخلمولضع االتو»أخرجه ابن أيب الدنيا يف 

 .ابن زيد، به
أخربنا أبو طاهر الفقيه، أخربنا أبو بكر القطان، ( 6 5/6) «الئل النبوةد»وأخرجه البيهقي يف 
 .ذكر سفيان، به: ، قال[الفريايب]حدثنا حممد بن يوسف حدثنا أمحد بن يوسف، 

= 
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عبدالرمحن بن ]حدثنا ( 76 -47 / ) «السنن الواردة يف الفنت»وأخرجه أبو عمرو الداين يف 

، [بن مرزوق]حدثنا نصر : حدثنا سعيد بن عثمان، قال: لحدثنا أمحد بن ثابت، قا: ، قال[عفان
 .حدثنا عبيداهلل بن عمرو، به: حدثنا علي بن معبد، قال: قال

 .عن حيىي بن سعيد، عن حينس، عن أيب هريرة مرفوعًارواه عمارة بن َغِزيَّة، : الثالث
بن  من طريق حيىي( 649 ح  4/6)و(    ح 44-49/ ) «األوسط»أخرجه الطرباين يف 

مل يرو هذا احلديث عن عمارة »: وقال. حدثنا عمارة بن غزية، به: حدثين ابن هليعة، قال: ، قالبكري
 .«بن غزية إال ابن هليعةا

( 9946 ح   6/4 )يف الزهد، باب فيما خياف من الغىن  «جممع الزوائد»وأورده اهليثمي يف 
 !«إسناده حسن»: وقال

 . بن سعيد، عن عبيد سنوطا، عن خولة بنت قيس مرفوعًا، عن حيىيرواه محاد بن سلمة: الرابع
عما يكون  يف التاريخ، باب إخباره  «اإلحسان»كما يف  «صحيحه»أخرجه ابن حبان يف 
حدثنا : أخربنا احلسني بن حممد بن أيب معشر، قال( 5 59ح    /6 )يف أمته من الفنت واحلوادث 

 .حدثنا محاد بن سلمة، به: بن إمساعيل، قالحدثنا مؤمل : عثمان بن حيىي القرقساين، قال
الوجه الثاين، وهو ما رواه محاد بن زيد، وسفيان، : وأوىل هذه األوجه بالصواب: أقـول

 :وعبيداهلل بن عمرو؛ لعدة أمور
سواء كان الثوري أو ابن -أهنم أكثر عددًا وأتقن حفظًا وباألخص محاد بن زيد وسفيان  - 
وقد . اظ وأعدمهم غلطًا، وهذا من املعلوم الذي ال حيتاج إىل بيان وإثباتفهم من أتقن احلف -عيينة

 (.6 6ص)و( 45 ص)و(  4 ص)ينظر . مضت ترامجهم
 :وبيان ذلك كما يلي. أن األوجه األخرى مل ختل من انتقاد - 
؛ فقد تكلم غري واحد من كبار األئمة يف رواية أيب بالنسبة للوجه الذي رواه أبو معاوية الضرير/ أ

أبو معاوية الضرير يف غري حديث األعمش »: معاوية عن غري األعمش؛ من ذلك قول اإلمام أمحد
ولذا قال . د وابن منري وابن خراش وغريهموحنوه نقل عن أيب داو .«مضطرب ال حيفظها حفظاً جيدًا

اجلرح : يراجع .«وقد يهم يف حديث غريهثقة أحفظ الناس حلديث األعمش »: احلافظ ابن حجر
، هتذيب التهذيب ( 9 6)، هتذيب الكمال ( 4 /6)، تاريخ بغداد (45 /9)والتعديل 

عن حيىي بن   معاويةوال يعرف حلديث أيب»: وتقدم قول الترمذي(.  644)، التقريب (6  /7)
= 
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يعين عن  «سعيد، عن عبداهلل بن دينار، عن ابن عمر أصل، إمنا املعروف حديث موسى بن عبيدة

 .عبداهلل بن دينار عن ابن عمر
وهو كما مضى ( عبداهلل بن هليعة)أما الوجه الذي رواه عمارة بن غزية فإن يف الطريق إليه / ب

 .ضعيف إال يف رواية العبادلة عنه، والراوي عنه هنا ليس منهم( 544ص)
أما مارواه محاد بن سلمة، فقد صرح غري واحد من األئمة بأن محاد بن زيد مقدم عليه، من / ج

محاد بن زيد أثبت من محاد بن سلمة بكثري وأصح »: -حني سئل عنهما-ذلك قول أيب زرعة 
 (.  6 -7  /9)هتذيب الكمال : ينظر. «ديثًا وأتقنح

 !!مث مع هذا فحماد بن زيد قد توبع، ومحاد بن سلمة مل يتابع
القرشي،  وهو العدوي( مؤمل بن إمساعيل: )هذا باإلضافة إىل أن يف السند إىل محاد بن سلمة

صدوق سيئ »: زرعة والدارقطين وغريهم، وقال ابن حجركثري اخلطأ كما قال أبو حامت وأبو 
، (4765)، ميزان االعتدال (7  5)، هتذيب الكمال (94 /4)اجلرح والتعديل : ينظر. «احلفظ

 (.7 96)، التقريب (7  /6 )هتذيب التهذيب 
 (.4/466)الثقات . ابن حبان مل يوثقه سوى( عثمان بن حيىي القرقساين: )وفيه أيضًا

 .أن هؤالء على مايف روايتهم من انتقاد، فلم ُيَتاَبع أحٌد منهم على الوجه الذي رواه - 
أما ما أشار إليه الترمذي من رواية مالك عن حيىي مرساًل، فقد رواه بعضهم عن مالك من  -4

 .وجه آخر موافقًا لرواية محاد بن زيد وغريه
من  -(546/ )لأللباين  «السلسلة الصحيحة»كما يف - «األمايل» أخرجه نصر املقدسي يف

 .مرفوعًا ،نس موىل الزبريحيطريق القعنيب، نا مالك، عن حيىي بن سعيد، عن 
 .وهذا الوجه عن مالك أوىل بالقبول ملوافقتة لرواية محاد بن زيد وغريه

يب موسى ُيَحنَّس، عن أن الصواب يف حديث حيىي بن سعيد األنصاري أنه عن أ وحاصل القول
 .مرساًل النيب 

وميكن القول بأنه يعضد حديث ابن عمر . وهذا املرسل رجاله ثقات، وإمنا علته اإلرسال: أقول
 .والعلم عند اهلل تعاىل. فيصري به حسنًا لغريه
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 .( )مشية فيها تبختر، وَمّد يدين: امُلَطْيِطياء
 .أي ُمدَّ ( )«وقد ُمِطَي يف الشمسأنه مرَّ على بالل »ومنه حديث أيب بكر 

، وكذلك وجدناه يف كتب (4)من غري ياء بعد الطاء األخرية( ( )امُلَطْيطاء)ومنهم من يرويه 
 .(6)أهل اللغة

                                 
وت مط: يقال( املطيطى)والقصر ( املطيطاء)وهي باملد (. 967 /5) مططمادة  «الغريبني»بنصه يف (   )

غريب احلديث أليب : ينظر. مددت، وهي من املصغرات اليت مل يستعمل هلا مكرب: ومططت مبعىن
 (.76 /4)، النهاية (56  / )، الصحاح مادة مطط (64 /  )، هتذيب اللغة (5  / )عبيد 

غريب : ينظر. مل أقف عليه مسندًا، إمنا ذكره بعض أصحاب الغريب وفسروه كما قال املؤلف(   )
، غريب احلديث ( 9 / )، الفائق -املواضع السابقة-، الغريبني والنهاية (  / )ث أليب عبيد احلدي

 (. 5 / )البن اجلوزي 
 .وهو خطأ «املطيطياء»(: س)يف (   )
، «تاريخ واسط»البن أيب الدنيا، و «التواضع واخلمول»البن املبارك، و «الزهد»وردت هكذا يف (  4)

للطرباين،  «املعجم األوسط»له، و «اجملروحني»، و«بن حبانصحيح ا»و «مساوئ األخالق»و
 .«التدوين يف أخبار قزوين»، و«دالئل النبوة»، و«السنن الواردة يف الفنت»و

وهذا كله بناء على ما ورد يف . وبقية املصادر ورد هبا على األول يعين بإثبات ياء بعد الطاء الثانية
 .مطبوعات هذه الكتب

 (.املطيطياء)السابقة يف تعريف  تنظر املصادر(  6)
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 .( )«عبن ُلَك ُلَكُع»: يف حديث حذيفة رضي اهلل عنه ومنه قوله  -6  

                                 
الناس يف  أسعَد ال تقوم الساعة حىت يكوَن»: ولفظه( 6  4ح 467/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

 .«عَكبن ُل ُعَكالدنيا ُل

 :خترجيه
 (.6   ح  5 /5( )9 )رقم  -بدون ترمجة-أخرجه الترمذي يف الفنت، باب 

من طريق ( 4  /6 )يف ترمجة عبداهلل بن عبدالرمحن األنصاري  «هتذيب الكمال»واملزي يف 
 .حممد بن إسحاق الثقفي

 . حدثنا قتيبة بن سعيد( الترمذي والثقفي)كالمها 
 (.664ح  6 / ) «الفنت»وأخرجه نعيم بن محاد يف 
 .أخربنا ابن كاسب( 75 ح 74ص) «الزهد»وأخرجه ابن أيب عاصم يف 

حدثنا عبدالعزيز بن حممد، عن عمرو بن أيب عمرو، عن ( قتيبة ونعيم وابن كاسب)ثالثتهم 
حديث »: وقال الترمذي. عبداهلل بن عبدالرمحن األنصاري األشهلي، عن حذيفة بن اليمان، به

 .«حسن، إمنا نعرفه من حديث عمرو بن أيب عمرو
يف الرقاق، باب األمر  «شرح السنة»، والبغوي يف -املوضع السابق- وأخرجه الترمذي

 .عن علي بن حجر( 64 4)، إثر احلديث (45 /4 )باملعروف والنهي عن املنكر 
 .حدثنا سليمان(  6   ح    /4 )واإلمام أمحد 
 .من طريق أيب الربيع(  7 /5) «دالئل النبوة»والبيهقي يف 
 .من طريق حممد بن زنبور املكي -ملوضع السابقا- «هتذيب الكمال»واملزي يف 

 .أربعتهم عن إمساعيل بن جعفر، عن عمرو بن أيب عمرو، به
ابن كثري يف  وال( 59  ) «حتفة األشراف»إسناد الترمذي هذا مل يذكره املزي يف : أقول)

 .(وإمنا اقتصرا على حديث قتيبة( 59 / ) «جامع املسانيد»

 :يبةدراسة إسناد الترمذي عن قت
 .وهو ثقة ثبت(. 564ص)تقدمت ترمجته . قتيبة بن سعيد - 
ة، إال ما حدث عن وهو ثق(.  6 ص)تقدمت ترمجته . الدراوردي عبدالعزيز بن حممد -2

 .عبيداهلل بن عمر
= 



 129 الميسر في شرح المصابيح

                                 
 .وهو صدوق(. 59 ص)تقدمت ترمجته . موىل املطلب عمرو بن أيب عمرو -3
 .حجازي. األنصاري األشهلي عبداهلل بن عبدالرمحن -4

 .روى عن حذيفة بن اليمان رضي اهلل عنه
 .وعنه عمرو بن أيب عمرو

 .«الثقات»ذكره ابن حبان يف 
فعبداجلبار بن وهب الكويف تعرفه، عن عبداهلل بن عبدالرمحن : قلت البن معني: وقال الدارمي
 .«ما أعرفهم»: األنصاري؟ فقال

 .«له حديث منكر»: «امليزان»وقال الذهيب يف 
 .«مقبول»: وقال ابن حجر

إْذ مل يرو عنه غري عمرو بن أيب عمرو، كما قال الذهيب ( جمهول)لعل األوىل أن يقال فيه : أقول
 .واهلل أعلم. فغري معروف «تاريخ الدارمي»وأما عبداجلبار بن وهب الذي ورد يف . «امليزان»يف 

 :احلكم على احلديث
 .بدالرمحن األشهليضعيف هبذا اإلسناد، ألجل عبداهلل بن ع

 :وله عدة شواهد َيْقوى هبا، منها
 .حديث أنس بن مالك -

عما يكون يف أمته من الفنت  يف التاريخ، باب إخباره  «اإلحسان»أخرجه ابن حبان، كما يف 
ومن طريقه الضياء -( 4 5ح 79 / ) «األوسط»، والطرباين يف (  59ح 5  /6 )واحلوادث 

من طريق الوليد بن عبدامللك، حدثنا خملد بن يزيد،  -(9 9 ح  9 /9) «األحاديث املختارة»يف 
عن حفص بن ميسرة، عن حيىي بن سعيد األنصاري، عن أنس، به، بنحوه عند الطرباين والضياء 

 .املقدسي، ومبعناه عند ابن حبان
. راينوهو ابن عبيداهلل بن ُمَسرَّح احل( الوليد بن عبدامللك)وهذا إسناد حسن؛ من أجل : أقول

مستقيم احلديث إذا روى عن »: وقال «الثقات»وذكره ابن حبان يف . «صدوق»: قال أبو حامت
 .«الثقات

 .وبقية رجاله ثقات(. 9  /7)، ثقات ابن حبان (6 /7)اجلرح والتعديل : ينظر
رجاله رجال الصحيح غري »: وقال(  44  ح 6 9/5) «زوائدجممع ال»وأورده اهليثمي يف 

 .«الوليد بن عبدامللك بن مسرح، وهو ثقة
= 
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 .( )بد، وقد يكىن به عن احلمق، ويوصف به اللئيمالع: اللَُّكع: ( )قال أبو عبيد
. ملا فيه من اخِلفَّة ( )(ُلَكع)وللَجْحش . ملا فيه من الذلة( ُلَكع)ويقولون للعبد : قلت
 . (6)ويقال أيضًا للذليل الذي تكون نفسه نفس العبيد. ملا فيه من الضعف (4)وللصيب

 .( )له خلقالذي ال يعرف له أصل، وال حيمد  ( )وأريد به هنا

                                 
: وهبذا الشاهد يترقى احلديث إىل احلسن لغريه، بل إىل الصحيح لغريه مبجموع الشواهد األخرى

 .زم مرساًلعن أيب هريرة، وعمر بن اخلطاب، وأيب ذر، وأم سلمة، وأيب بردة بن نيار، وأيب بكر بن ح
، جممع البحرين (6 9/5)جممع الزوائد كتاب الفنت، باب أمارات الساعة : وللنظر فيها يراجع

الروض »وخرج أكثرها صاحب (. 4  ،    ، 6  /4 )، كنـز العمال ( 7 -76 /9)
 (.44 - 4 /6) «ختريج فوائد متاموالبسام بترتيب 

 (. 64ص)تقدمت ترمجته . القاسم بن سالم(   )
ونقله عنه . «وهو عند العرب العبد أو اللئيم»(: 6  / ) «غريب احلديث»لفظ أيب عبيد يف (   )

. األمحق، وامرأة َلكاع وَلِكيعة: الَّلكع: وقال غريه»: مث قال( 4  / ) «هتذيب اللغة»األزهري يف 
هو َأْلَكع ُلكع َمْلَكعان، وامرأة َلكاِع َمْلكعانة، ورجل َلِكع الرجُل َيْلَكع َلَكعًا، ف: يقال: وقال الليث

 .«كل ذلك يوصف به احلمق. لكيع وامرأة لكيعة
 .وزن ُصَرد وُعَمر: وُلَكع
، (447/ )، مشارق األنوار ( 96 /6)، الغريبني (46  / )الصحاح مادة لكع : وينظر

 (.69 / )، القاموس (6  /4)النهاية 
أعلم به، حنن أرباب احلمري، حنن »: عن نوح بن جرير أنه سئل عن اللكع؟ فقال نقل اخلطايب وغريه(   )

، ترتيب لسان العرب (7  / )الفائق : وينظر .( 6 / )غريب احلديث . «هو اجلحش الراضع
(9/4654.) 

أنه عليه : وقد يطلق على الصغري، ومنه احلديث: -املوضع السابق- «النهاية»قال ابن األثري يف (  4)
فإن أطلق على الكبري أريد به الصغري العلم  «ع؟َأَثمَّ ُلَك»: سالم جاء يطلب احلسن بن علي، فقالال

 .ها.والعقل
 (.69:  4 )، ومسلم (    )البخاري : «الصحيحني»واحلديث يف : أقول

 .-تقدما-الصحاح وترتيب لسان العرب : ينظر(  6)
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 .«ههنا»(: أ)يف (   )
 .«معناه اللئيم بن اللئيم»: -السابق املوضع-وقال اخلطايب (   )
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يوشك األمم أن »: قال رسول اهلل : رضي اهلل عنه قال ( )ومنه حديث ثوبان -5  
 .( )احلديث «...تداعى عليكم

                                 
 (.76 ص)تقدمت ترمجة . موىل النيب (   )
يوشك األمم أن تداعى عليكم كما تداعى »: ولفظه( 4  4ح 456) «املصابيح»احلديث يف (   )

ولكنكم غثاء  أنتم يومئذ كثريبل »: ومن قلة بنا حنن يومئذ؟ قال: لئفقال قا «اآلكلة إىل قصعتها
: قال قائل «كغثاء السيل، ولينـزعن اهلل من صدور عدوكم املهابة منكم، وليقذفن يف قلوبكم الَوْهن

 .«حب الدنيا وكراهية املوت»: يارسول اهلل، وما الَوْهن؟ قال

 :خترجيه
ومن -( 79 4ح    /4)أخرجه أبو داود يف املالحم، باب يف تداعي األمم على اإلسالم 

يف أول كتاب الفنت  «شرح السنة»، والبغوي يف -(4 5/6) «دالئل النبوة»بيهقي يف طريقه ال
 .عن عبدالرمحن بن إبراهيم الدمشقي( 4  4ح 5 /6 )

 .من طريق عيسى بن أمحد( 6  /  ) «تاريخ دمشق»وابن عساكر يف 
عن ثوبان، كالمها عن بشر بن بكر، حدثنا عبدالرمحن بن يزيد بن جابر، حدثين أبو عبدالسالم، 

 .به
 9 4/ ) «مسنده»، والروياين يف (54 ح 4  ص) «الزهد»وأخرجه ابن أيب عاصم يف 

 .من طريق حيىي بن محزة( 564ح
 «تاريخ دمشق»، وابن عساكر يف (566ح 44 / ) «مسند الشاميني»والطرباين يف 

 .من طريق صدقة بن خالد( 49-45/  ) «هتذيب الكمال»، واملزي يف (7  /  )
 .من طريق حممد بن شعيب بن شابور -نفس املوضع-رباين والط

 .من طريق عمرو بن عبدالواحد -املوضع السابق-والبغوي 
 .أربعتهم عن ابن جابر، به

 .عن أيب النضر( 79   ح  9/4 )وأخرجه اإلمام أمحد 
من (  4 / ) «احللية»، وأبو نعيم يف -خمتصرًا-(  46 ح  6 / ) «الكبري»والطرباين يف 

 .يق سعيد بن سليمانطر
كالمها عن مبارك بن فضالة، حدثنا مرزوق أبو عبداهلل احلمصي، أخربنا أبو أمساء الرحيب، عن 

 (.وتصريح مبارك بالتحديث عند أمحد. )ثوبان، به
= 
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 :دراسة إسناد أيب داود

بن عمرو بن ميمون القرشي، أبو سعيد الدمشقي، املعروف  عبدالرمحن بن إبراهيم - 
 .مات سنة مخس وأربعني ومئتني. ابن اليتيم( دحيم)بـ

 .روى عن بشر بن بكر، وعفان بن مسلم، وعمرو بن عبدالواحد وغريهم
 .وعنه البخاري، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه وغريهم

 .«ثقة حافظ متقن»: قال ابن حجر
، هتذيب ( 7 / )، اجلمع البن القيسراين (56 /6 )، تاريخ بغداد ( 4 /4)ثقات ابن حبان 

، (7  /5)، هتذيب التهذيب (    )، الكاشف (6 6/  )، سري أعالم النبالء (949 )الكمال 
 (. 97 )التقريب 
 .مات سنة مخس ومئتني. ، أبو عبداهلل الَبَجلي، دمشقي األصلالتِّنِّيسي بشر بن بكر -2

روى عن عبدالرمحن بن يزيد بن جابر، وسعيد بن عبدالعزيز التنوخي، وحريز بن عثمان 
 .وغريهم

 .وعنه دحيم، وعيسى بن أمحد، واحلميدي وغريهم
 .«ثقة»: قال أبو زرعة والدارقطين والعجلي وغريهم

 .«صدوق ثقة»: «امليزان»وقال يف . «الكاشف»وكذلك قال الذهيب يف 
 .وحديثه عند البخاري وغريه

، ميزان (597)، هتذيب الكمال (7 4/ )، التعديل والتجريح ( 6 / )اجلرح والتعديل 
 (.599)، التقريب (44 / )، هتذيب التهذيب ( 69)، الكاشف (44  )االعتدال 
مات سنة ثالث . بن جابر األزدي، أبو عتبة السلمي الشامي الداراينعبدالرمحن بن يزيد  -3

 .ومخسني ومئة وقيل بعدها
 .روى عن أيب عبدالسالم صاحل بن رستم، ونافع موىل ابن عمر، ورزيق بن حيان وغريهم

 .وعنه بشر بن بكر، وعمرو بن عبدالواحد، وصدقة بن خالد وغريهم
 .ائي وغريهموثقه أمحد وابن معني والعجلي وابن سعد والنس

 .«ثقة»: «التقريب»و «الكاشف»ويف 
= 
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بعضًا، ليقاتلوكم  ( )عليكم بعضهم ( )يريد أن ِفرق الكفر وُأَمم الضاللة يوشك أن تداعى
ويكسروا شوكتكم، ويغلبوا على ما ملكتموه من الديار واألموال؛ كما أن الفئة اآلكلة يتداعى 

                                 
، تذكرة احلفاظ ( 77 )، هتذيب الكمال (   /6 )، تاريخ بغداد (4 6 )العلل ألمحد 

، هتذيب (  66)، ميزان االعتدال ( 4  )، الكاشف (95 /9)، سري أعالم النبالء ( 4 / )
 (. 464)، التقريب (55 /5)التهذيب 
 .اهلامشي موالهم، الدمشقي بن ُرْسَتمصاحل : أبو عبدالسالم -4

 .، وعبداهلل بن حوالة األزدي، ومكحول الشاميروى عن ثوبان موىل رسول اهلل 
ن عبدالرمحن بن يزيد بن جابر، وسعيد بن أيب وعنه عبدالرمحن بن يزيد بن جابر، وابنه عبداهلل ب

 .أيوب
 .«الثقات»ذكره ابن حبان يف 

  .«جمهول ال نعرفه»: وقال أبو حامت
: «الديوان»وقال يف  «روى عنه ثقتان فخفت اجلهالة»: «امليزان»وقال الذهيب يف 

 .«جمهول»
، ثقات ابن ( 4/46)، اجلرح والتعديل ( 6ص)، الكىن للبخاري (97 /4)التاريخ الكبري 

، خمتصر سنن (7  /  )، تاريخ دمشق -(5/469)و( 96 /4)وينظر أيضًا -(  6/65)حبان 
، ميزان االعتدال (7   )، الكاشف (  4 )، هتذيب الكمال (56 /5)أيب داود للمنذري 

 (.456 )، التقريب ( 4 /4)، هتذيب التهذيب (  7 )، الديوان (5 4 )، املغين (979 )

 :حلديثاحلكم على ا
 .جمهول( أبو عبدالسالم)احلديث هبذا السند فيه 

، وإسناد هذه املتابعة حسن، وقد -كما تقدم-( أبو أمساء الرََّحيب: )لكنه مل ينفرد به، فقد تابعه
  . واهلل أعلم. صرح مبارك بن فضالة بالتحديث فأمن تدليسه، فاحلديث حسن

النهاية مادة دعا : ينظر. يدعو بعضهم بعضًا: واملعىن .«يتداعى»أو  «داعىتت»(: أ)و( ب)و( س)يف (   )
 (.45  / )، ترتيب اللسان (   / )

وهو أن أمم الكفر . وهو املوافق للمعىن املراد( ب)و( س)، واملثبت من «بعضكم»(: أ)يف األصل و(   )
 ...يوشك أن يدعو بعضهم بعضًا حىت جيتمعوا ليقاتلوكم
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، ( )بأس وال مانع، فيأكلوهنا عفوًا صفوًا ( )بعضهم بعضًا إىل َقْصَعِتهم اليت يتناولوهنا من غري ما
 .أو ضرر يلحقهم أو بأس مينعهم ( )ما يف صحفتكم من غري تعب يناهلمفيستفرغوا 

كذا روي لنا عن . باملد على نعت الفئة أو اجلماعة أو حنو ذلك «اآلكلة»والرواية يف 
 .(4)وهذا احلديث من أفراده «كتاب أيب داود»

ما حيتمله : أيضًا (5)باملد والضم، والتشديد: الُغثاء. «ولكنكم ُغثاء كغثاء السيل»: (6)وفيه
 .(4()9)السيل من القماش

 .ودناءة قدرهم وخفة أحالمهم (7)شبههم بذلك لقلة َغنائهم
نوع الَوْهن، أو كأنه أراد من أي وجه يكون  (6 )سؤال عن «وما الَوْهن؟»: وقول القائل

                                 
 (.س)ليست يف  «ما»(   )
 (.6 6 /6)ينظر ترتيب اللسان مادة عفا . يف سهولة ويسر أي(   )
 .«ينالكم»(: أ)يف (   )
بط يف بعض النسخ الصحيحة بفتحتني ُض»(:  9 /  ) «عون املعبود»وقال العظيم آبادي يف (  4)

 .«وهو مجع آكل( طلبة)بوزن 
ولو روي » :-بعد أن أورد كالم التوربشيت-(    /7) «مرقاة املفاتيح»وقال القاري يف 

كما يدعو أكلة الطعام : ، واملعىنجه وجيهواألكلة بفتحتني على أنه مجع آكل اسم فاعل لكان له 
 .«بعضهم بعضًا

 (.س)ليست يف  «وفيه»(  6)
ضبطت هكذا ( الُغَثاء)وكالمها يدل على املراد؛ وهو أن كلمة ، «وبالتشديد»(: ب)و( س)يف (  5)

 (.الُغثَّاء)وضبطت أيضًا بالتشديد ، -يعين مع التخفيف-بالضم واملد 
 .«قماش»(: س)يف (  9)
ماكان على وجه األرض من : واملراد بالقماش(.  44 /5)مادة غثا  «الصحاح»التعريف بنصه يف (  4)

 (.9  /4)هتذيب اللغة : ينظر. فتات األشياء
 (.447 /5)ح مادة غىن الصحا. بفتح الغني املعجمة النفع: الَغناء(  7)
 (.س)سقطت من  «عن»(  6 )
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يريد أن حب البقاء يف الدنيا وكراهية املوت يدعوهم إىل  «اُحبُّ الدني»: ، فقال( )ذلك الوهن
نسأل اهلل العافية، فقد ابتلينا به، وكنا حنن . يف الدين، واحتمال الذل عن العدو ( )إعطاء الدَِّنيَّة
 .املعنيني بذلك

                                 
  .«أي ما سببه وما موجبه؟»(:    /7) «مرقاة املفاتيح»وقال القاري يف (   )

 (.أ/6  ل)شرح البيضاوي : وينظر
أخرجه البخاري  «ة يف ديننايَِّنالدَّ ىعَطعالم ُن»: ومنه قول عمر يف قصة احلديبية. أي النقيصة(   )

 (.  4 /  )، املنهاج للنووي (79 / )املغرب : ينظر(. 946 )ومسلم ، (  9 ،   9 )
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  ( )ومن باب آخر

 :من الصحاح

رضي اهلل عنه فيما يرويه عن اهلل  ( )ار اجملاشعييف حديث عياض بن مح قوله  -9  
 .( )«كل ماٍل َنَحْلته عبدًا حالٌل»: تعاىل

أعطيت عبدًا من مال وَمّلْكته إياه، فهو حالل ال يستطيع أحد أن ُيَحرِّمه  (4)يعين أن كلَّ ما

                                 
 «املرقاة»، وأشار القاري يف «صابيحامل»وهذا الباب مل يترجم له يف (. أ)ليست يف  «آخر»(   )

 (.باب يف ذكر اإلنذار والتحذير)ـإىل أن بعضهم ترجم له ب( 4  /7)
هو مبنـزلة الفصل من الباب السابق، » (:   /5) «التعليق الصبيح»وقال الكاندهلوي يف 

 . «فهذا باب يف ذكر لواحق الباب السابق ومتمماته
 (.4 4ص)تقدمت ترمجته (   )
: قال ذات يوم يف خطبته أن رسول اهلل : ولفظه( 6  4ح  45/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

، وإين كل ماٍل حنلته عبدًا حالٌل: مما علمين يومي هذا أال إن ريب أمرين أن أعلمكم ما جهلتم»
حنفاء كلهم، وإهنم أتتهم الشياطني فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت خلقت عبادي 

ركوا يب مامل أنزل به سلطانًا، وإن اهلل نظر إىل أهل األرض فمقتهم عرهبم هلم، وأمرهتم أن يش
إمنا بعثتك ألبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابًا ال : وعجمهم إال بقايا من أهل الكتاب، وقال

وه ربِّ إذاً يثلغوا رأسي فيدع: يغسله املاء تقرؤه نائماً ويقظان، وإن اهلل أمرين أن أحرق قريشًا، فقلت
استخرجهم كما أخرجوك، واغزهم ُنْغِزك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشًا نبعث : خبزة، قال

 .«مخسة مثله، وقاتل مبن أطاعك من عصاك

 :خترجيه
هذا جزء من حديث عياض بن محار وهو حديث طويل خرجه مسلم، وقد تقدم خترجيه يف باب 

وسيشري . هناك -وهو آخره-بعضه  «حاملصابي»حيث أورد صاحب (  6)الشفقة والرمحة برقم 
 .املؤلف إىل أنه تقدم يف آخر شرح هذا اجلزء من احلديث

وكانت هكذا يف األصل لكن حميت الالم كما هو  «مال»(: أ)و( س)ويف (. ب)كذا يف األصل و(  4)
 .وهي زائدة بال شك. واضح



 131 الميسر في شرح المصابيح

 .( )من تلقاء نفسه
أي مستعدين لقبول احلق، وامليل عن الضالل إىل  «( )خلقت عبادي حنفاء ( )وإين»: وفيه

، وقد بينا اختالف أهل العلم (4)«كل مولود يولد على الفطرة»: االستقامة، وهو يف معىن قوله
 .(6)ا الوجه األَََسدَّ من ذلك يف موضعهفيه، ونصرن
: أي ساقتهم عنه وصرفتهم، يقال «عن دينهم وإهنم أتتهم الشياطني فاْجتالتهم»: وفيه
 .الرجل الشيء، أي ساقه وذهب به (5)اجتال

                                 
العطية : ويعين هبا هنا. العطية: أعطيته، والنِّحلة: معىن حنلته»(:   5/9) «املفهم»قال القرطيب يف (   )

 .على غالة املتزهدة مث أشار إىل أن احلديث ردٌّ «..بطريق شرعي
املراد إنكار ما حرموا على أنفسهم من السائبة »(:  6 /9 ) «املنهاج»وقال النووي يف 

بتحرميهم، وكل مال ملكه العبد فهو له  والوصيلة والبحرية واحلام وغري ذلك، وأهنا مل تصر حرامًا
 (.  74 /4)إكمال املعلم : وينظر .«حالل حىت يتعلق به حق

ومصادر  «املصابيح»وهو املوافق للفظ احلديث كما يف  بقية النسخواملثبت من  «وأنا»: يف األصل(   )
 .التخريج

 (. 4 4/ )النهاية ، (6  /6)هتذيب اللغة : ينظر. امليل: مجع حنيف، وأصل احَلَنف(   )
 .«فطرة اإلسالمإىل املائل عن األديان كلها : واحلنيف»: -املوضع السابق-وقال القرطيب 

 .متفق عليه من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه(  4)
، وفيه (67  ، 64  ح 59 ص... )أخرجه البخاري يف اجلنائز، باب إذا أسلم الصيب فمات

: ، ويف التفسري، يف تفسري سورة الروم، باب(46  ح  9 ص) يف باب ما قيل يف أوالد املشركني
، ويف القدر، باب اهلل أعلم مبا كانوا (4996ح 6 6 ص[ )6 :اآلية]      

 (. 5677ح 47  ص)عاملني 
 (.564 ح 649 /4... )ومسلم يف القدر، باب معىن كل مولود يولد على الفطرة

 (.64/ )امليسر (  6)
 .«اللاجت»(: أ)يف (  5)
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 .( )استخفهم فجالوا معه: وقيل
مسيت به . ( )احلجة: السلطان «به سلطانًا وَأَمَرْتهم أن يشركوا يب مامل ُأْنِزل»: وفيه

؛ أي َأَمَرْتهم بالشرك الذي مل جيعل اهلل ( )لتسلطه على القلوب عند اهلجوم عليها بالقهر والغلبة
وَلمَّا مل تكن احلجج الباهرة والرباهني . على قلوب عباده، ومل يقيض له موقعاً منها (4)له سلطانًا

 (9)أن يكون ألحد «به سلطانًا (5)مامل أنزل»: قبل اهلل رد عليهم بقوله (6)اطعة ُمَتلقَّاة إال منالق
 .(4)باهلل َتِعلَّة شراكإلمنهم يف ا

م؛ إذ ال جيوز على هتكُّ «مامل أنزل به سلطانًا»إن يف سياق هذا القول؛ أعين  (7)وقد قيل
 .(6 )به غريهانًا بأن يشرك اهلل أن ينـزل بره

                                 
مع تقدمي ( 45 / )للهروي مادة جول  «الغريبني»إىل هنا أخذه املؤلف من  «يقال»: من قوله(   )

 (.74 /4)، إكمال املعلم (6 9/ )، ترتيب اللسان (44 /  )هتذيب اللغة : وينظر. وتأخري
 (.656 /4)، ترتيب اللسان مادة سلط (6  -4  /  )هتذيب اللغة : ينظر(   )
على القلوب بالقهر والغلبة عند  -أي السلطان-مسيت احلجة بالسلطان لتسلطه »: لعبارةتوضيح ا(   )

 .«اهلجوم عليها
للراغب األصفهاين مادة سلط  «املفردات»ومعىن كالم املؤلف يف سبب التسمية موجود يف 

 (.6 4ص)
، وهو (صح)عده يف هامش األصل مث كتب ب حلقأوقد ( أ)إىل هنا ساقط من  «السلطان»: من قوله(  4)

  (.ب)و( س)مثبت يف 
 .«من»وسقطت منها  «متلقاة األمر»(: ب)، ويف «متلقاة األمر من»(: أ)يف (  6)
 .«ينـزل»(: س)يف (  5)
 .«األخذ»(: أ)يف (  9)
 (.694/ )القاموس مادة علل . أي ما ُيَتَعلَّل به(  4)
 .«وقد قيل»مكان  «وقيل»(: س)يف (  7)
، تفسري أيب السعود (4 / )، تفسري البيضاوي (75  /  )شكاة للطيـيب شرح امل: ينظر(  6 )

 (. 6 / )، فتح القدير (6  / )
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القومية من الفرقة الناجية  ( )املراد هبم من بقي على امللة «إال بقايا من أهل الكتاب»: وفيه
 .( )من النصارى

 :فيه أربعة أوجه «كتابًا ال يغسله املاء ( )وأنزلت عليك»: وفيه
ه الكتب فيغسله املاء، بل جعلناه قرآنًا حمفوظًا يف صدور أنا مل نكتف بإيداع: أحدها

 .(4)          : املؤمنني، قال اهلل تعاىل
بعده مين  أي أنزلت عليك كتاباً ال ينـزل. النسخ، واملاء َمَثل: أن املراد من الغسل: وثانيها

    : وقد ضرب اهلل مثل القرآن باملاء، فقال. كتاب ينسخه كالكتب اليت قبله
 (6). 

اإلبطال واإلفناء باملاء؛ ألنه من أقوى األسباب يف هذا الباب،  (5)أنه ضرب املثل يف: وثالثها
اإلبطال واإلدحاض، قال  (9)لها األشياء، وقد يستعمل الغسل مبعىنأي ال ُتْبِطله حجة َتْبُطل مبث

 : الشاعر
 (4)علي قضاء اهلل ما كان جالبًا    سأغسل عين العار بالسيف جالبًا

 .اءأنه ال يبطله غسل وال يفنيه، وإن غسل بامل: ورابعها

                                 
 (.س)سقطت من  «امللة»(   )
 (.9  /7)مرقاة املفاتيح (/  6 /9 )، املنهاج ( 5 /9)املفهم : ينظر(   )
 .«عليكم»(: س)يف (   )
 (.47)سورة العنكبوت، اآلية (  4)
 (. 9 )د، اآلية سورة الرع(  6)

أي قرآنًا فاحتملته »: عن ابن عيينة قوله يف تفسريها(  65/ ) «اجملموع املغيث»ونقل يف 
 (.   /4)زاد املسري : وينظر. وهو أحد األقوال فيما ضرب له املثل يف هذه اآلية: أقول. «القلوب

 (.س)سقطت من  «يف»(  5)
 .«يف معىن»(: ب)و( س)يف (  9)
شرح ديوان احلماسة : ينظر(. سعد بن ناشب بن مازن بن عمرو بن متيم)عر املسلم البيت للشا(  4)

 (.59/ )للمرزوقي 
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، وَأَسدُّها وأشبهها بنسق القول الوجه ( )يف كتب أهل العلم ( )وكل هذه الوجوه مذكورة/ [ب/ 6 ]
 .( )األول

أراد به غزارته وكثرة فوائده، فإن الواصف : وجهًا آخر؛ وهو أن يقال (4)وَيْحتمل: قلت
 .ال يفنيه املاء والنار (6)عنده مال: إذا وصف مال الرجل بالوفور والدثور، قال

جتمعه حفظًا وأنت نائم، كما جتمعه حفظًا  (9)أي: قيل «(5)قظانيتقرأه نائمًا و»: يهوف
 .وأنت يقظان
يقال للرجل إذا كان قادراً على الشيء ماهرًا . (7)يف يسر وسهولة ظاهرًا (4)أراد تقرأه: وقيل

 .وهذا أوىل الوجهني بالتقدمي. (6 )هو يفعله نائمًا: به

                                 
 (.ب)واملثبت من  «مذكور»: يف مجيع النسخ(   )
 (. 65- 65/ )مادة غسل  «اجملموع املغيث»نقلها املؤلف مع بعض التصرف واالختصار من (   )
 . ديث ومن تناوله من أصحاب الغريب وغريهموهو الذي اقتصر عليه أكثر شراح احل(   )

، إكمال (95 / )، الفائق (94  /4)، الغريبني (47 / )غريب احلديث للخطايب : ينظر
، املنهاج ( 5 /9)، املفهم (65 / )، غريب احلديث البن اجلوزي (75 -76 /4)املعلم 

 (.9 4/ )، تفسري ابن كثري (64 /9 )
 (.س)سقطت من  «وحيتمل»(  4)
 «ما»(: س)يف (  6)
وحقه املنع من الصرف؛ للوصفية وزيادة األلف والنون وعدم . بالتنوين «ويقظانا»: يف مجيع النسخ(  5)

 .، كسكران وسكرى، وعطشان وعطشى(يقظى)قبوله التاء إذ مؤنثه 
. «صحيح مسلم»و «صابيحامل»وأثبته على الصواب، إذْ ورد كذلك يف نص احلديث كما يف 

 .طأ من النساخويترجح أن اخل
 .«أن»(: س)يف (  9)
 .«تقرأ»(: س)يف(  4)
ترتيب اللسان مادة ظهر : ينظر. قرأه ظاهرًا واستظهره، أي حفظه: يقال. أي عن ظهر قلبك(  7)

(6/ 957.) 
 (.94  /4)للهروي مادة غسل  «الغريبني»نقل املؤلف هذين القولني بنصهما من (  6 )

= 
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غلب ذلك على : فإن الرجل إذا كان شديد العناية، تقولوجيوز أن حيمل على ظاهره؛ 
ذهنه إليه يف نومه كما يسبق إليه يف يقظته، فيتلفظ بذلك وهو نائم  ( )مصورات خياله، ويسبق

 .( )لشدة عنايته بتحفظه ودراسته
أمرين أن أهلكهم، واإلحراق يرد مبعىن : يريد «ق قريشًارِّوإن اهلل أمرين أن ُأَح»: وفيه
 ................................... ، (6)«ثقيف (4)َأْحَرَقْتنا نباُل»: ومنه احلديث. ( )كاإلهال

                                 
وقد اقتصر على القول األول وهو عنده بنصه، فهو ( 47 / )غريب احلديث للخطايب : وينظر

 .منقول عنه كما يظهر
 (.64 /9 )، املنهاج ( 5 /9)، املفهم (76 /4)إكمال املعلم : وينظر كذلك

 .«وسبق»(: أ)يف (   )
وتبعه ( ب/6  ل) «شرح املصابيح»، والبيضاوي يف ( 5 /9) «املفهم»ممن قال هبذا القرطيب يف (   )

 (.75  /  ) «شرح املشكاة»يف  الطيـيب
 (.  4/ )مادة حرق  «اجملموع املغيث»نقله من (   )

هم، وأؤمل أي أغيظهم مبا أمسعهم من احلق الذي خيالف أهواء»: -املوضع السابق-وقال القرطيب 
وال . قلوهبم بعيب آهلتهم، وتسفيه أحالم آبائهم، وقتاهلم، ومغالبتهم حىت كأين أحرق قلوهبم بالنار

مل يصح عنه أنه حرق أبدًا من قريش بالنار، بل قد  يصح أن حيمل ذلك على حقيقته؛ ألن النيب 
  (.9  /7)، مرقاة املفاتيح -تقدم-شرح املشكاة للطيـيب : وينظر .«هنى عن التعذيب بالنار

 .«نبل»(: س)يف (  4)
وابن أيب عاصم يف ( 9 7 ح   7/4)أخرجه الترمذي يف املناقب، باب يف ثقيف وبين حنيفة (  6)

 .حدثنا أبو سلمة حيىي بن خلف( 5 6 ح 44 / ) «اآلحاد واملثاين»
 (.445  ح 5 5/4)يف الفضائل، باب ما جاء يف ثقيف  «مصنفه»وأخرجه ابن أيب شيبة يف 

كالمها أخربنا عبدالوهاب الثقفي، عن عبداهلل بن عثمان بن خثيم، عن أيب الزبري، عن جابر أن 
يارسول اهلل، أحرقتنا نبال ثقيف، فادع اهلل : حاصر أهل الطائف فجاءه أصحابه فقالوا رسول اهلل 

 .«حسن غريب»: وقال الترمذي .«اللهم اهد ثقيفًا»: عليهم، فقال
بسنده (  574 ح   9/4)وأخرجه ابن أيب شيبة يف املغازي، باب ما ذكروا يف الطائف 

 .أرسله فلم يذكر جابرًاالسابق لكن 
= 
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 (.6 6 ح 44 / ) «اآلحاد واملثاين»ومن طريقه أخرجه ابن أيب عاصم يف 

 :  -املوصول-دراسة إسناد ابن أيب شيبة 
 مات سنة أربع وتسعني. ، أبو حممد البصريبن الصلت الثقفي عبدالوهاب بن عبداجمليد - 
 .ومئة

 .روى عن عبداهلل بن عثمان بن خثيم، وأيوب السختياين، ومحيد الطويل وغريهم
 .وعنه حيىي بن خلف الباهلي، وأبو بكر بن أيب شيبة، وأمحد بن حنبل وغريهم

 . «وفيه ضعف»: وثقه ابن معني والعجلي وابن سعد، وزاد
مالك والليث وعبدالوهاب : ما رأيت مثل هؤالء األربعة» :مسعت قتيبة يقول: وقال الترمذي

 .«الثقفي وعباد بن عباد
 . «صحيحيهما»وأخرج له الشيخان يف 

: وقال عقبة بن مكرم العمِّى. «اختلط بآخره»: قال ابن معني. لكن علته االختالط: أقول
 .غريمهابه ووصفه . «اختلط قبل موته بثالث سنني أو أربع سنني»

، «تغرُيه حديَثه، فإنه ما حدث حبديث يف زمن التغري ما ضر»: «امليزان»لكن قال الذهيب يف 
: حدثنا احلسني بن عبداهلل الذارع، قال: «الضعفاء»، واستدل مبا رواه العقيلي يف «السري»وحنوه يف 

فاهلل . ها.«جرير بن حازم وعبدالوهاب الثقفي، تغريا فحجب الناس عنهم»: حدثنا أبو داود، قال
 . أعلم

، ميزان (9  /7)، سري أعالم النبالء (564 )، هتذيب الكمال (646 )ضعفاء العقيلي 
، هدي ( 5 4)، التقريب (79 /5)، هتذيب التهذيب (7 6 )، الكاشف (5  6)االعتدال 
 (.4 )، الكواكب النريات (44 / )، فتح املغيث للسخاوي ( 44ص )الساري 
 .وهو صدوق(. 469ص)تقدمت ترمجته . بن خثيم عبداهلل بن عثمان -2
القرشي األسدي موالهم، املكي، موىل حكيم بن  حممد بن مسلم بن َتْدُرس: أبو الزبري -3
 .مات سنة مثان وعشرين ومئة، وقيل قبلها. حزام

 .روى عن جابر بن عبداهلل، وعبداهلل بن الزبري، وعبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهم وغريهم
 .وعنه عبداهلل بن عثمان بن خثيم، وسفيان الثوري، وابن عيينة وغريهم

 .«صاحل»: وعن ابن معني. وثقه ابن سعد وابن معني والنساين والعجلي
 . «صدوق حجة يف األحكام، قد روى عنه أهل النقل وقبلوه واحتجوا به»: ال الساجيوق

= 
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 .وخرج له مسلم، وروى له البخاري مقرونًا

 .«وليس به بأس.. قد احتمله الناس»: وقال أمحد
روى مالك عنه أحاديث، وكفى بأيب الزبري صدقًا أن حيدث عنه مالك، فإن »: وقال ابن عدي
 عن ثقة، وال أعلم أحدًا من الثقات ختلف عن أيب الزبري إال وقد كتب عنه، وهو مالكًا ال يروي إال

يف نفسه ثقة، إال أن يروي عنه بعض الضعفاء فيكون ذلك من جهة الضعيف وال يكون من قبله، وأبو 
 .«لف عنه أحد، وهو صدوق وثقة ال بأس بهخالزبري يروي أحاديث صاحلة، ومل يت

 .«ثقة صدوق وإىل الضعف ماهو»: وقال يعقوب بن سفيان
 .«حيتاج إىل دعامة»: وقال الشافعي
 .«يكتب حديثه وال حيتج به»: وقال أبو حامت

: حيتج حبديثه؟ قال: قلت «روى عنه الناس»: ، فقالنهع سألت أبا زرعة: وقال ابن أيب حامت
 .«إمنا حيتج حبديث الثقات»

ـزلة خبز الشعري إذا مل جند عمرو بن دينار كان أبو الزبري عندنا مبن»: وقال سفيان بن عيينة
 .«ذهبنا إليه

 .وأشار اإلمام أمحد إىل تضعيف أيوب السختياين له
ألنه : وقيل. ألنه رآه ال حيسن يصلي: وقيل. وتكلم فيه شعبة ألنه رآه يزن ويسترجح يف امليزان

 ئة حديث، واهلل الويف صدري أليب الزبري عن جابر أربع م»: ونقل عنه قوله. رآه خياصم ففجر
 .«مل يذكر عليه كذبًا وال سوء حفظو»: قال ابن رجب «حدثت عنه حديثًا أبدًا
مل ينصف من قدح فيه؛ ألن من استرجح يف الوزن لنفسه مل يستحق الترك »: وقال ابن حبان

 .«ألجله
 .ومثت جانب آخر تكلم فيه من أجله، وهو التدليس: أقول

لو : لزبري فدفع إيل كتابني، فانقلبت هبما، مث قلت يف نفسيجئت أبا ا»: قال الليث بن سعد
فقلت  .منه ما مسعت ومنه ما ُحدِّثت عنه: عاودته فسألته هل مسع هذا كله من جابر؟ فسألته، فقال

 .«، فأعلم يل على هذا الذي عنديأعلم يل على ما مسعت: له
مل يروه الليث عن أيب الزبري عن  وهلذا توقف مجاعة من األئمة عن االحتجاج مبا»: قال العالئي

زبري عن جابر، وليست من طريق الليث، و البعدة أحاديث مما قال فيه أ «صحيح مسلم»ر، ويف جاب
 .ها.«وكأن مسلمًا رمحه اهلل اطلع على أهنا مما رواه الليث عنه وإن مل يروها من طريقه

= 
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مشهور بالتدليس، وقد وهم »: وصنفه العالئي يف املرتبة الثالثة، وكذلك فعل ابن حجر وقال

وقد  .رجاله غري معروفني بالتدليس: فقال يف سند هو فيه «معرفة علوم احلديث»احلاكم يف كتاب 
 .ها.«وصفه النسائي وغريه بالتدليس

 .وذكره يف قصيدته يف املدلسني «وكان مدلسًا واسع العلم»: وقال الذهيب
 .وكذلك ذكره سبط ابن العجمي وغريه

ولعل هذا هو  «صدوق إال أنه يدلس»: «التقريب»كما قال ابن حجر يف : هخالصة حال
وأما عنعنته فال تقبل ألنه من أهل املرتبة  .أعدل ما قيل فيه بني من وثقه بإطالق وبني من تكلم فيه

 .واهلل أعلم. الثالثة، إال مارواه الليث بن سعد خاصة ملا تقدم
، (549 )، ترتيب ثقات العجلي (   )داود ألمحد ، سؤاالت أيب ( 6  )العلل لإلمام أمحد 

، الكامل البن عدي ( 6 /6)، ثقات ابن حبان (4/94)، اجلرح والتعديل (576 )ضعفاء العقيلي 
، (46 /6)، سري أعالم النبالء ( 656)، هتذيب الكمال (546/ )، التعديل والتجريح (7 5 )

، تذكرة احلفاظ (6746) الضعفاء ، املغين يف(96 4)، ميزان االعتدال (47 6)الكاشف 
، التبيني ألمساء (5  / )، شرح علل الترمذي (6  ،    ، 57 ص)، جامع التحصيل (5  / )

، ( 6 )، تعريف أهل التقديس ( 7 5)، التقريب (76 /7)، هتذيب التهذيب (96)املدلسني 
 (.7  ص)، التدليس يف احلديث (454ص)هدي الساري 

 :احلكم على احلديث
 . واهلل أعلم. فيه أبو الزبري مدلس وقد عنعن. فضعي



 146 الميسر في شرح المصابيح

 .( )«ُتْكَلَه»ويف رواية  ( )«ُتْقَرَتاْح»: ( )ويف حديث امُلظاِهر
: الثَّْلغ: وقيل. أي َيْشَدخوا: َيْثَلغوا «ا رأسي فيدعوه ُخْبزةإذًا َيْثَلغو (4)َربِّ: فقلت»: وفيه

 . (6)َفْضُخك الشيء الرطب بالشيء اليابس حىت َيْنَشدخ

                                 
 «هي علي كظهر أمي»: اسم فاعل من ظاهر الرجل امرأته ومنها مظاهرة وظهارًا، إذا قال: املظاهر(   )

، شرح الزركشي (996 /6)، ترتيب لسان العرب (    /4)الغريبني مادة ظهر : ينظر. أو حنوه
 (.6/494)على خمتصر اخلرقي 

 (.بن صخر البياضي -أو سليمان-سلمة : )راد به ههناوامل: أقول
وهذا على القول بأن القصة اليت وردت فيها اللفظتان اآلتيتان هي للُمظاِهر، فإن احلديث يف أوله 

 .فعينه بعضهم مبن ذكرت .«جاء رجل إىل النيب »: يقول
م ابن حجر وغريه من لكن املشهور أن القصة للرجل الذي جامع امرأته يف هنار رمضان، وبه جز

احملققني، وبينوا أهنما واقعتان خمتلفتان وإن اتفق احلكم فيهما، فإن اجملامع وقع على امرأته هنارًا وهو 
. فقد وقع على امرأته لياًل -املظاهر-، أما سلمة بن صخر -كما هو صريح لفظ احلديث-صائم 

الغوامض واملبهمات لعبدالغين األزدي : رينظ. وأورد ابن حجر أمورًا أخرى تدل على املغايرة بينهما
، تنوير (74 /4)، فتح الباري (9  / )، الغوامض واملبهمات البن بشكوال (9  -9  ص)

  (.7  / )، شرح الزرقاين (4  / )احلوالك 
 .وهو حديث متفق عليه. وردت هذه اللفظة يف حديث عائشة رضي اهلل عنها(   )

، وعلقه بصيغة اجلزم (6 7 ح  4 ص)جامع يف رمضان  أخرجه البخاري يف الصوم، باب إذا
، ومسلم يف الصيام، باب تغليظ (  54ح   4 ص... )يف احلدود، باب من أصاب ذنباً دون احلد
 (.    ح  94/ ... )حترمي اجلماع يف هنار رمضان على الصائم

رجه البخاري يف عدة وهو متفق عليه، أخ. هذه اللفظة وردت يف حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه(   )
  4 ص)مواضع؛ منها يف الصوم، باب إذا جامع يف رمضان ومل يكن له شيء فيتصدق عليه فليكفر 

، 6 59، 5967، 54 5، 5649، 54 6، 566 )وتنظر أيضًا أرقام األحاديث (. 5 7 ح
 (.     )، ومسلم يف املوضع السابق (  59

 .النسخ، وهو املوافق للفظ احلديث كما تقدمواملثبت من بقية . «قلت ريب»: يف األصل(  4)
 .مع بعض التصرف اليسري واالختصار(  7 / )مادة ثلغ  «الغريبني»هذا التعريف أخذه املؤلف من (  6)

هو : وقيل. من الشَّْدخ، وهو الكسر يف كل شيء رطب «يْنَشِدخ»و «يْشَدخوا»: وقوله
= 
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 ( )أي يتركوه بالشَّْدخ بعد الشكل الُكَروي ُمَصفَّحًا «فيدعوه خبزة»: ومعىن قوله: قلت
 .( )مثل خبزة

قيده يف نسخته املسموعة عليه  «كتاب مسلم»العلم من رواة  وقد وجدت بعض أهل
أي جيعلوا شدخ : على حاشية الكتاب -خبطه أو خبط غريه-بكسر اخلاء والراء املهملة، وفسره 

 . رأسي اختبارًا وامتحانًا هلم
 .وما أراه إال مصحفًا اخترع املعىن من عنده فأحال فيه

بالعني املهملة وتشديد الزاي، ( ُنَعزِّك)فرواه  «كِزواغزهم ُنْغ»: وقد غلط أيضًا يف قوله
املرأة : أي جهزته للغزو، وامُلْغِزية: َأْغَزْيتُ فالنًا: ( )، يقال(اإِلْغزاء)وإمنا هو بالغني املنقوطة من 

عند  (6)هال يزال أحدهم كاِسرًا ِوساَد»: ومنه حديث عمر رضي اهلل عنه. (4)اليت غزا زوجها
 .(5)«ُمْغِزَية

                                 
ترتيب اللسان مادة شدخ : ينظر. ر اليابس وكل أجوف كالرأس وحنوهالتهشيم، يعين به كس

(4/    .) 
 .«مصحفًا»(: أ)و( س)يف (   )
 .واملثبت من بقية النسخ «خبز»: يف األصل(   )
 .«تقول»: يف النسخ األخرى(   )
 (. 445 /5)مادة غزا  «الصحاح»التعريف لإلغزاء بنصه يف (  4)

أي اعزم على غزوهم واشرع »: -وتبعه النووي والسيوطي-يث وقال القرطيب يف تفسري احلد
، املنهاج (56 /9)املفهم : ينظر. وهو مبعىن قول املؤلف «نك على غزوهم وننصرك عليهمِعفيه ُن
 (. 6 /5)، الديباج (64 /9 )

. ريومثله يف اللغة كث. اليت غاب زوجها: امُلِغْيبة: مثل قوهلم «اليت غزا زوجها: املغزية»: وقوله
 (.  9  /4)، الغريبني مادة غزا (44/ )غريب احلديث أليب عبيد : ينظر

أي يثين وساده عند هذه املرأة اليت غزا زوجها ويتكئ عليه، ويأخذ معها يف  «كاسرًا وساده»معىن (  6)
 (. 47 /4)النهاية مادة كسر : ينظر. احلديث

حدثنيه يزيد، عن حممد بن : قال( املسندة الطبعة -44 /4) «غريب احلديث»أخرجه أبو عبيد يف (  5)
ما بال »: عمرو بن علقمة، عن حيىي بن عبدالرمحن بن حاطب، عن أبيه، عن عمر رضي اهلل عنه قال

= 
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وتتحدث إليه، عليكم باجلنبة فإهنا يتحدث إليها  ةَيِزْغُمامرأة عند  رجال ال يزال أحدهم كاسراً وساده

 .«عفاف، إمنا النساء حلم على وضم إال ما ذب عنه

 :دراسة إسناده
 .وهو ثقة متقن عابد(. 4  ص)تقدمت ترمجته . هو ابن هارون يزيد - 
مات سنة  .أبو احلسن :املدين، أبو عبداهلل وقيل بن علقمة بن وقاص الليثي حممد بن عمرو -2

 .مخس وأربعني ومئة
 .روى عن عبيدة بن سفيان، وأيب سلمة بن عبدالرمحن وغريمها

 .وعنه حيىي القطان، وشعبة، ومالك بن أنس وغريهم
وكذلك قال علي بن . «ثقة»: بن معنيالدقاق وابن حمرز وابن أيب مرمي عن اأبو خالد روى 

 .«ليس به بأس»: وعن النسائي. املديين والنسائي
 . «مل يكن به بأس»: وعن ابن املبارك
 . «أرجو أنه ال بأس به»: وقال ابن عدي
 .«وهو شيخ ،يكتب حديثه ،صاحل احلديث»: وقال أبو حامت

 .«ليس بأحفظ الناس للحديث ،رجل صاحل»: وقال حيىي القطان
ال بل أشدد، : تريد العفو أو تشدد ؟ قلت: سألت حيىي كيف هو ؟ قال»: قال علي بن املديينو
قال . حدثنا أشياخنا أبو سلمة وحيىي بن عبدالرمحن بن حاطب: ليس هو ممن تريد، وكان يقول: قال
 . «فقال فيه حنوًا مما قلت لك، وسألت مالكًا عنه: حيىي

 .«كان حيىي يضعفه بعض الضعف»: ن املديينقال اب «سؤاالت ابن أيب شيبة»ويف 
 .«هو وسط وإىل الضعف ما هو»: وقال يعقوب بن شيبة

 . «كثري احلديث يستضعف»: وقال ابن سعد
 . «كان خيطئ»: وقال «الثقات»وذكره ابن حبان يف 

 .«ويشتهى حديثه ،ليس بقوي احلديث»: وقال اجلوزجاين
ما : قيل له. ما زال الناس يتقون حديثه: ني عنه، فقالسئل ابن مع»: وقال أبو بكر بن أيب خيثمة

كان حيدث مرة عن أيب سلمة بالشيء من رأيه، مث حيدث به مرة أخرى عن أيب : علة ذلك ؟ قال
 .«سلمة عن أيب هريرة

= 
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قد روى عنه حيىي، ورمبا رفع أحاديث : سألت أمحد، عن حممد بن عمرو فقال»: وقال املروذي

 .«قبله يوقفها غريه، وهذا من
كان حيدث بأحاديث فريسلها، ويسندها ألقوام آخرين، »: -يف رواية ابن إبراهيم  -وقال أمحد 

 .«وهو مضطرب احلديث: قال
 . «التقريب»صدوق له أوهام، كما قال احلافظ يف  :خالصة حاله

لكالم إال أن هذا ا. أن الكالم فيه إمنا هو من قبل حفظه: وقد تبني من خالل عرض أقوال األئمة
، -وقد تكلما فيه-ال ينـزله عن درجة االحتجاج، بل روى عنه األئمة كيحىي القطان ومالك 

 .وروى له البخاري مقرونًا، ومسلم متابعة
وحتسني حديثه هو املشهور عند أهل العلم، واستقر عليه رأي احملدثني من احملققني كالنووي، 

بالصدق والصيانة، وليس من أهل اإلتقان  مشهور»: والذهيب، وابن حجر وغريهم، قال النووي
 .«فحديثه إذا مل يتابع حسن

  .«الديوان»و «السري»ومثله يف . «شيخ مشهور حسن احلديث»: «امليزان»وقال الذهيب يف 
، (4 )رواية الدقاق  ه يف الرجال، من كالم(476)رواية ابن حمرز معرفة الرجال البن معني 

، أحوال (67 ،  6)أمحد رواية املروذي اإلمام ، من كالم (74)سؤاالت ابن أيب شيبة البن املديين 
، الكامل البن عدي (6 /4)، اجلرح والتعديل (559 )، ضعفاء العقيلي (47 )الرجال للجوزجاين 

، هتذيب الكمال (45 / )د طالب احلقائق للنووي ، إرشا(66  )، ثقات ابن شاهني ( 57 )
، شرح (  7 )، ديوان الضعفاء (5  / 5)، سري أعالم النبالء (  46)، ميزان االعتدال (  66)

، هدي الساري (44 5)، التقريب (   /7)، هتذيب التهذيب (6  / )علل الترمذي البن رجب 
 (.6 7، 975)حبر الدم ، ( 45ص )

أبو بكر املدين، مات : اللْخمي، أبو حممد، وقيل بن حاطب بن أيب بْلَتَعة محنحيىي بن عبدالر -3
 .سنة أربع ومئة

روى عن أبيه عبدالرمحن بن حاطب، وعبداهلل بن الزبري، وعبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهم 
 .وغريهم

 .ة، وبكري بن عبداهلل بن األشج، وحيىي بن سعيد األنصاري وغريهموعنه حممد بن عمرو بن علقم
 .«كثري احلديث»: زاد ابن سعد. «ثقة»: قال ابن سعد والعجلي والنسائي والدارقطين

 .«صحيحه»وخرج له مسلم يف 
= 
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طويل، أورد املؤلف نصفه يف هذا الباب، والنصف  ( )وحديث عياض هذا حديث: قلت
ذو : وأهل اجلنة ثالثة»: باب الشفقة والرمحة، وهو قوله  يف -وهو آخر احلديث-اآلخر 
 .( )احلديث «...سلطان

                                 
 .«ثقة»: وقال ابن حجر .«ع القدررفيثقة »: «الكاشف»وقال الذهيب يف 

، (5457)، هتذيب الكمال (  6)ربقاين للدارقطين ، سؤاالت ال(974)طبقات ابن سعد 
 (. 967)، التقريب (4  /  )، هتذيب التهذيب ( 6 5)الكاشف 
 .وأبوه من املهاجرين األولني من أهل بدر. أبو حيىي: كنيته. عبدالرمحن بن حاطب :أبوه -4

 .وأنكرها العالئي. له رؤية: ، وقيلأما هو فقد ولد يف عهد النيب 
 .ومات سنة مثان وستني. وصوب ابن حجر أن له رؤية

 .روى عن أبيه حاطب، وعمر بن اخلطاب، وعبدالرمحن بن عوف رضي اهلل عنهم وغريهم
 .وعنه ابنه حيىي، وعروة بن الزبري

 .«كان ثقة قليل احلديث»: قال ابن سعد
 .«تابعي ثقة»: وقال العجلي

 .«له رؤية وعدوه يف كبار ثقات التابعني»: ن حجروقال اب
، (6/95)، ثقات ابن حبان (  6 )، ترتيب ثقات العجلي ( 54)طبقات ابن سعد 

، 5  5)، اإلصابة (6 4)، جامع التحصيل (947 )، هتذيب الكمال (74  )االستيعاب 
 (.  4 )، التقريب (44 - 4 /5)، هتذيب التهذيب (4  6

 :احلكم على األثر
 . واهلل أعلم. إسناده حسن من أجل حممد بن عمرو بن علقمة

 (.س)سقطت من  «حديث»(   )
 .تقدمت اإلشارة إىل صنيع البغوي عند ختريج احلديث(   )
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َتّبًا لك سائر »: ومنه قول أيب هلب يف حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما -4  
 .( )«اليوم

فعل، أي ألزمه اهلل  َتبًَّا له، ُيْنَصب على املصدر بإضمار: اخلسران واهلالك، يقال: التَّباب
 .( )هالكًا وخسرانًا

َأساِئَر »: -يف اليأس من احلاجة-أمجعه، منصوب بالظرفية، ويف أمثاهلم (: اليوم سائر)و
 .( )«اليوم وقد زال الظُّْهر

                                 

   ملا نزلت : عن ابن عباس قال: ولفظه( 5  4ح  45/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )
يابين عدي لبطون  يا بين فهر»: الصفا فجعل ينادي صعد النيب [ 4  :الشعراء]   
كم، أكنتم ر عليْيِغتريد أن ُت أرأيتكم لو أخربتكم أن خياًل بالوادي»: حىت اجتمعوا فقال «قريش

 «فإين نذير لكم بني يدي عذاب شديد»: عليك إال صدقًا، قال بنارنعم، ماج: قالوا «مصدقي؟
 .         :تبًا لك سائر اليوم، أهلذا مجعتنا؟ فنـزلت: فقال أبو هلب

 :خترجيه
 .متفق عليه

خمتصرًا، ويف التفسري، ( 74  ح 96 ص)ذكر شرار املوتى  أخرجه البخاري يف اجلنائز، باب
، ( 446ح   6 ص)، وفيه يف تفسري سورة سبأ (4996ح   6 ص)يف تفسري سورة الشعراء 

 (. 479،  479،  479ح  64 ص)ويف تفسري سورة تبت يدا أيب هلب 
[ 4  :الشعراء]      : ومسلم يف اإلميان، باب يف قوله تعاىل

 (.64 ح 74 - 7 / )
 (.76/ )مادة تبب  «الصحاح»أخذه املؤلف من (   )
أي أتطمع فيما َبُعد وقد »: على هذا املثل فقال(  57/ )مادة سري  «الصحاح»علق اجلوهري يف (   )

وجب أن ييأس منه، كما ييأس  رْهتبني لك اليأس؛ ألن من كان حاجته اليوم بأسره وقد زال الظُّ
 .ها.«الشمس ببغرو

أن قوماً أغري عليهم، فاستصرخوا بين عمهم، فأبطأوا عليهم حىت ُأسروا وذهب : وأصل هذا املثل
 .هبم، مث جاءوا يسألون عنهم، فقال هلم املسؤول هذا القول

= 
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غري ُمصيب؛ ألن احلرف من السري ال من  إىل البقية فإنه( ( )سائر)ذهب يف  ( )ومن
 .( )السؤر

                                 
ملستقصى ، ا(6  / )، جممع األمثال ( 6 ص)، فصل املقال (75/ )مجهرة األمثال : ينظر

( / 6 .) 
 .«ومن ال»(: س)يف (   )
 .«السائر»(: س)يف (   )
 (.446/  )مادة سأر  «تاج العروس»مها قوالن ألهل اللغة ذكرمها بالتفصيل الزبيدي يف (   )

أبو علي : قال به -يعين أمجعه ال بقيته «ر اليومئسا»وهو أن -والقول الذي صوبه املؤلف 
واختلفوا يف االشتقاق : قال. وي كما ذكر الزبيديوي وابن بري والنالفارسي واجلوهري واجلواليق

، أو من (وهو رأي املؤلف: أقول)من السري، وهو مذهب اجلوهري والفارسي ومن وافقهما : فقيل
 .السور احمليط بالبلد كما قال آخرون

دة ، عم(65 -66 / )، القاموس مادة سأر -تقدم-، الصحاح (49/  )هتذيب اللغة : وينظر
 (. 6 /7 )و(    /4)القاري 

وتبعه ابن األثري يف - ( 4/ )مادة سأر  «اجملموع املغيث»وقال أبو موسى املديين يف 
زاد ابن  «باقيه، والعامة تغلط فتضع السائر موضع اجلميع: سائر الشيء»: -(76 / ) «النهاية»

 . «ءهذه اللفظة يف احلديث، وكلها مبعىن باقي الشي تروقد تكر»: األثري
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 .( )«أهله أبْرطلق َيانف»: ( )وفيه -7  
إذا كنت  ( )وكذلك. إذا رقبتهم: َرَبْأُت القوَم َرْبًأ واْرَتَبْأُتهم: أي يرقب ويعتان هلم، يقال

 .(4)هلم طليعة فوق َشَرف

                                 
كما  -ذه اجلملة وردت ضمن حديث ابن عباس السابق أن ه «وفيه»: قد يوهم صنيع املؤلف بقوله(   )

، وليس األمر كذلك، فهذا جزء من من حديث َقبيصة بن  -هي عادته يف شرح ألفاظ احلديث
وهي  امُلخارق وزهري بن عمرو كما سيأيت يف خترجيه، لكن مراد املؤلف أهنا وردت يف نفس القصة،

أو أنه أومهه صنيع البغوي، حيث أورده عقب احلديث السابق مبا .  لبطون قريش قصة إنذار النيب 
 .هلما رقمًا واحدًا «املصابيح»وهلذا جعل حمققوا  «...روىوُي»: يوهم أنه تابع له، بقوله

مناف إمنا مثلي بدع يابين: نادى»: روىوُي: إثر احلديث السابق فقال «املصابيح»أورده البغوي يف (   )
 .«كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله، فخشي أن يسبقوه، فجعل يهتف يا صباحاه لكمثوم

 :خترجيه
من حديث قبيصة بن املخارق وزهري بن عمرو رضي ( 69 )أخرجه مسلم يف املوضع السابق 

 .اهلل عنهما
( وذلك) :-والنص منه كما يف اهلامش اآليت- «الصحاح»ويف (. وكذلك: )يف مجيع النسخكذا (   )

: مادة ربأ (56 / ) «النهاية»و( 6 9/ ) «اجملموع املغيث»وكأنه مراد يف املعىن؛ جاء يف 
 .«وإمنا يقال له ذلك؛ ألنه يكون على جبل أو شرف ينظر منه. هو ربيئة القوم، أي عينهم: يقال»

سوى ما نبهت عليه (  6/ )مادة ربأ  «الصحاح»بنصه يف إىل هنا  «يقال»: التعريف من قوله هذا(  4)
 (.646 / )، ترتيب اللسان (96 /6 )هتذيب اللغة : وينظر. يف اهلامش السابق
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 .( )«َرِحمًا سَأُبلُّها ِبِبالهلا غري أن لكم»: ( )وفيه -6  
 .( )وقد فسرناه يف باب الرب والصلة

أرى أنه ليس من املال املعروف يف شيء، وإمنا : قلت (4)«ما شئت من مايل سليين»: وفيه
 .(6)عرب به عما ميلكه من األمر وينفذ تصرفه فيه، ومل يثبت عندنا أنه كان ذا مال ال سيما مبكة

وقع الفصل فيهما من بعض من مل حيققه من ( ما)(5)و( ِمْن) أعين وحيتمل أن الكلمتني

                                 
إال أن البغوي ذكر صحايب هذا احلديث . كما قيل يف احلديث السابق «فيهو»يقال يف التعليق على (   )

  .يث السابق كما تقدمخبالف احلد
لبطون قريش  عن أيب هريرة يف قصة إنذار النيب ( 9  4ح  45/ ) «ابيحاملص»احلديث يف (   )

 ال أملك لكم من اهلل شيئاً غري أن لكم رمحًا فإين»: آخرهويف  «أنقذوا أنفسكم من النار»: بقوله هلم
 .«سأبلها ببالهلا

 :خترحيه
 (.64 )أخرجه مسلم يف املوضع السابق 

إن آل أيب فالن ليسوا يل بأولياء، إمنا وليي اهلل وصاحل »: عند شرح حديث عمرو بن العاص مرفوعًا(   )
 .من هذا البحث( 7 )وهو برقم . «املؤمنني، ولكن هلم رحم أبلها ببالهلا

حممد  ويا فاطمة بنت»: قال: هذه رواية حلديث أيب هريرة السابق أوردها البغوي إثره، ويف آخرها(  4)
 .«سليين ما شئت من مايل، ال أغين عنك من اهلل شيئًا

 :خترجيه
 .حديث أيب هريرة هبذه السياقة متفق عليه

، ( 96 ح 664ص)أخرجه البخاري يف الوصايا، باب هل يدخل النساء والولد يف األقارب 
لتفسري، يف ، ويف ا(9 6 ح 6 9ص)ويف املناقب، باب من انتسب إىل آبائه يف اإلسالم واجلاهلية 

 (. 499ح   6 ص)      : تفسري سورة الشعراء، باب
 (.65 )ومسلم يف املوضع السابق 

 .واملثبت من بقية النسخ. مث ضرب عليها «لكهمي»: يف األصل(  6)
 (.س)حرف الواو ليس يف (  5)
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 .( )الرواة، فكتبهما منفصلتني

                                 
 .بإدغام النون بامليم( ِممَّا: )االحتمال هكذا فتكون كتابتهما على هذا(   )

 .اسم موصول( ما)حرف جر، و( من)و
يرده قوله »: -معلقاً على رأي املؤلف يف تفسري احلديث-(  4 /7) «املرقاة»قال القاري يف 

نها على ما قاله أي مبال خدجية رضي اهلل ع[ 4:الضحى]      : تعاىل
وأيضًا مل يلزم من عدم وجود املال احلاضر للجواد أن ال يدخل يف يده شيء من املال يف . املفسرون

االستقبال، فيحمل الوعد املذكور على تلك احلال، ومهما أمكن اجلمع لتصحيح الدراية تعني عدم 
  .«التخطئة يف الرواية
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 :ومن الحسان

 «...إن أول ماُيْكَفأ»: يقول مسعت رسول اهلل : حديث عائشة رضي اهلل عنها -   
 .( )احلديث

                                 
 -يعين اإلسالم: قال الراوي-إن أول ما يكفأ »: ولفظه( 46 4ح 454/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

سموهنا ي»: فكيف يارسول اهلل وقد بني اهلل فيها ما بني؟ قال: قيل -يعين اخلمر- «أ اإلناءكما يكف
 .«حلوهناتبغري امسها فيس

 :خترجيه
ن هذا احلديث من رواية القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق، عن عمته عائشة بنت أيب بكر، ع

 : وقد رواه عن القاسم ثالثة. النيب 
 .أبو وهب الكالعي - 

حدثنا زيد ( 66  ح 66 / )يف األشربة، باب ما قيل يف املسكر  «سننه»أخرجه الدارمي يف 
هو زيد  «قال الراوي»: وقوله. وهذا لفظه. بن حيىي، ثنا حممد بن راشد، عن أيب وهب الكالعي، بها

 .هشيخ الدارمي كما هو مبني عند
 [.األشدق]سليمان بن موسى  - 

 5 4-6 4/ ) «مسند الشاميني»يف  ، والطرباين(54) «األوائل»أخرجه ابن أيب عاصم يف 
بن الوليد، أبنا عتبة بن أيب  من طريق بقية( 7  ح 69 ص) «األمايل»، وابن بشران يف (947ح

 .حكيم
محد بن حنبل، حدثين شيبان حدثنا عبداهلل بن أ( 47ح 95ص) «األوائل»وأخرجه الطرباين يف 

 .ابن فروخ األيلي، حدثنا حممد بن راشد، كالمها عن سليمان بن موسى، به، بنحوه
 .فرات بن سليمان الرقي -3

 .لكن اختلفت الرواية عنه؛ هل يرويه عن القاسم مباشرة أو بالواسطة
عن  حدثنا عبداألعلى، حدثنا وكيع،(   49ح 94 /4) «مسنده»فأخرجه أبو يعلى يف 

 .بن برقان، عن فرات بن سلمان، عن القاسم، بهاجعفر 
 .كذا رواه عبداألعلى عن وكيع فلم يذكر واسطة بني فرات والقاسم

هذا حديث »: هبذا السند مث قال(   6/4)يف ترمجة فرات  «امليزان»وأورده الذهيب يف 
 .«منكر

= 
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كيع، عن جعفر بن عن و(   7ح 99 / ) «مسنده»وخالفه إسحاق بن راهويه، فرواه يف 
 .جلساء القاسم، عن القاسم، به نبرقان، عن فرات بن سلمان، عن رجل م

يف  «مصنفه»أبو بكر بن أيب شيبة يف : يف اإلسناد( رجل من جلساء القاسم)وتابعه على ذكر 
فقد رواه عن وكيع كما رواه إسحاق، لكن يف ( 955  ح 6/54)أول باب من كتاب األشربه 

ليس فيه القاسم، ويف ظين أن إسقاطه من ( رجل من جلساء القاسم عن عائشة: )النسخة املطبوعة
يدل على أن للقاسم عالقة هبذا ( رجل من جلساء القاسم)الطابعني أو من بعض النساخ؛ ألن قوله 

 .واهلل أعلم. السند
ما أخرجه ابن عدي يف ( أعين إثبات واسطة بني فرات والقاسم)ومما يقوي هذا الوجه 

عن بدر بن اهليثم، ثنا أبو كريب، ثنا احملاريب، عن جعفر بن ( 6 /5)يف ترمجة الفرات  «املالك»
 .حدثنا أصحاب لنا عن القاسم، به: برقان، عن فرات بن سلمان رجل من أهل الرقة قال

 : دراسة إسناد الدارمي
 .مات سنة سبع ومئتني. أبو عبداهلل الدمشقي، بن عبيد اخلزاعي زيد بن حيىي - 

 .روى عن حممد بن راشد، واألوزاعي، والليث بن سعد وغريهم
 .وعنه الدارمي، واإلمام أمحد، وأبو خيثمة زهري بن حرب وغريهم

 .«ثقة»: قال اإلمام أمحد وغريه
 .«التقريب»وكذلك قال ابن حجر يف 

، هتذيب التهذيب (956 )، الكاشف (    )، هتذيب الكمال (4/444)تاريخ بغداد 
 (. 5  )، التقريب (57 / )

أبو حيىي الشامي الدمشقي، املعروف : ، أبو عبداهلل، ويقالاخلزاعي حممد بن راشد -2
 .مات بعد ستني ومئة. باملكحويل، نزيل البصرة

 .ل الشامي وغريهمروى عن أيب وهب الكالعي، وسليمان بن موسى، ومكحو
 .وعنه زيد بن حيىي، وشيبان بن فروخ، وشعبة وغريهم

 .«ثقة ليس به بأس»: وعنه. «ثقة ثقة»: قال اإلمام أمحد
مل يكن به »: وعنه .«ثقة صدوق»: وعن ابن معني. «ثقة»: وقال علي بن املديين وابن معني

 .«بأس كان يقول بالقدر
 .«وقد كان مييل إىل هوى ثقة»: وقال أبو اجلماهر حممد بن عثمان

= 
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 .«كان يذكر بالقدر، إال أنه مستقيم احلديث»: وعنه. «ثقة»: وقال دحيم

 .«كان صدوقًا حسن احلديث»: وقال أبو حامت
 . «ليس بالقوي»: وعنه. «ليس به بأس»: وعنه. «ثقة»: وقال النسائي

 .«ضعيف»: وعنه .«ليس بالقوي يعترب به»: وعنه. «ثقة»: وقال الدارقطين
 .«صدوق، إمنا تكلموا فيه ملوضع القدر ال غري»: وقال الساجي

 .«صدوق اللسان وأراه اهتم بالقدر»: وقال عبداهلل بن املبارك
 .«صدوق»: وقال يعقوب

 .«ليس برواياته بأس، وإذا حدث عنه ثقة فحديثه مستقيم»: وقال ابن عدي
ك، ومل تكن صناعة احلديث من كان من أهل الورع والنس»: «اجملروحني»وقال ابن حبان يف 

َبْزره، فكان يأيت بالشيء على احلسبان وحيدث على التوهم، فكثر املناكري يف روايته فاستحق ترك 
 .«االحتجاج به

مسعت أبا : ما ذكره حممود بن غيالن قال -سوى ما تقدم-ومما ذكره بعض األئمة بشأن املذهب 
: ي شعبة، فمر يب حممد بن راشد اخلزاعي، فقال يلكنت عند باب الرصافة، فسلم عل»: النضر يقول

ال تكتب عنه فإنه معتزيل خشيب : نعم، حديث كذا وكذا، فقال: كتبت عن هذا شيئًا؟ قلت
: وشك أمحد فقال. «شيعي»: ورواه أمحد بن حنبل واحللواين عن أيب النضر وقاال. ها.«رافضي

 .«شيعي أو قدري»
 .«ان رافضيًاك»: لت أبا حامت عن حممد بن راشد، فقالسأ: وقال حممد بن إبراهيم الكناين

مث : قال.. هذا فيه نظر، فكيف يكون دمشقي قد نزل البصرة رافضيًا»: -معلقًا-قال الذهيب 
 . ها.«تأملت فوجدته خزاعيًا، وخزاعة يوالون أهل البيت

 .«كان يذهب إىل القدر»: وقال عمرو بن علي
 .«على األئمةكان يرى اخلروج »: وقال أبو مسهر
 .«كان مشتمالً على غري بدعة، وكان فيما مسعت متحرياً الصدق يف حديثه»: وقال اجلوزجاين

وأكثر هذه املذاهب لصوقًا به هو القول بالقدر، على أن هذا أو غريه مل مينع األئمة من : أقول
أمسعك : ن مهديقلت لعبدالرمحن ب: األخذ عنه واالحتجاج حبديثه؛ قال سليمان بن أمحد الواسطي

حممد بن راشد : من هو؟ قلت: حتدث عن رجل من أصحابنا هم يكرهون احلديث عنه، قال
 .ها.فما يضره أن يكون قدريًا: فغضب وقال. كان قدريًا: الدمشقي، قال ومل؟ قلت

= 



 159 الميسر في شرح المصابيح

                                 
 : وقد مضى معنا يف غري موضع أن من ذكر ببدعة يقبل حديثه بشرطني

فلم يذكر أنه كان  -إن ثبت عليه ما رمي به-حممد بن راشد و. أن ال يكون داعية إىل بدعته - 
 .داعية إىل شيء مما ذكر

 .وهو هنا كذلك. أن ال يكون ما رواه يؤيد بدعته - 
، ولعل الذين تكلموا فيه أو رغبوا فإن أكثر األئمة على توثيقه «ثقة رمي بالقدر»: خالصة حاله

 .أشار الساجي، وتقدمت اإلجابة عن هذا يف الرواية عنه كان ذلك منهم ألجل املذهب كما
قد جاء عنهما توثيقه، فيؤخذ من قوهلما ما وافق  -وقد تكلما فيه-أيضاً فإن النسائي والدارقطين 

 .اجلماعة
كما فعل احلافظ ابن ( الصدوق)إىل ( الثقة)وبعض العلماء اعترب األقوال يف تلينه فأنزله عن درجة 

 .واهلل أعلم. «لقدرصدوق يهم ورمي با»حجر حيث قال 
، من كالم ابن معني يف الرجال، رواية الدقاق ( 5 ، 9  )سؤاالت ابن اجلنيد البن معني 

، اجلرح (7 5 )، الضعفاء للعقيلي (696)، الضعفاء للنسائي ( 7 )، أحوال الرجال ( 7 ، 4 )
ين ، سنن الدارقط(595 )، الكامل البن عدي ( 6 / )، اجملروحني ( 6 /9)والتعديل 

، سري (64 6)، هتذيب الكمال ( 9 /6)، تاريخ بغداد (  4)، سؤاالت الربقاين له (95 / )
، ميزان االعتدال (74 )، من تكلم فيه وهو موثق ( 444)، الكاشف ( 4 /9)أعالم النبالء 

 (.6496)، التقريب (46 /7)، هتذيب التهذيب (6447)، املغين يف الضعفاء (4 96)
مات سنة اثنتني . الشامي الدمشقي( بفتح الكاف) الَكالعي اهلل بن ُعَبيدُعَبيد: أبو وهب -3

 .وثالثني ومئة
 .روى عن القاسم بن حممد، وسليمان بن موسى، ومكحول الشامي وغريهم

 .إمساعيل بن عياش، واألوزاعي وغريهموعنه حممد بن راشد، و
 .«ثقة»: قال دحيم

 .«ليس به بأس»: وقال ابن معني
 .«صدوق»: «التقريب»ويف 
فة بني قول ابن معني ودحيم؛ ملا رواه ابن أيب خيثمة كما يف لفال خما «ثقة»والظاهر أنه : أقول

فالن ليس به بأس،  :إنك تقول: قلت ليحىي بن معني: وغريه قال( 54 ص) «ثقات ابن شاهني»
= 
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 .( )َكَفْأُت القدر، إذا كَبْبَته ِلُتْفِرَغ ما فيها: أي ُيمال فيفرغ، من قولك: ُيْكَفأ

                                 
ضعيف فليس هو بثقة ال تكتب : ليس به بأس فهو ثقة، وإذا قلت: إذا قلت لك: قال. وفالن ضعيف

 .ها.حديثه
، هتذيب ( 7 )، املراسيل البن أيب حامت (5  /6)، اجلرح والتعديل (444 )الكىن ملسلم 

، هتذيب التهذيب -زًاذكره متيي-( 5 69 )، ميزان االعتدال ( 69 )، الكاشف ( 55 )الكمال 
 (. 7  4)، التقريب (  /9)

أبو عبدالرمحن : القرشي التيمي، أبو حممد، ويقال بن أيب بكر الصديق القاسم بن حممد -4
 .«مات سنة ست ومئة على الصحيح»: قال ابن حجر. املدين

اس، وعبداهلل بن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنهم روى عن عمته عائشة، وعبداهلل بن عب
 .وغريهم

 .وعنه سليمان بن موسى، ونافع موىل ابن عمر، وحيىي بن سعيد األنصاري وغريهم
 .«ما أدركنا باملدينة أحدًا نفضله على القاسم»: قال حيىي بن سعيد األنصاري

 .وحنوه قال سفيان بن عيينة وأيوب السختياين
علمًا وأدبًا وعقاًل وفقهًا، وكان  مانهزسادات التابعني، ومن أفضل أهل  من»: وقال ابن حبان
 «..صموتًا ال يتكلم

 .فذكر منهم القاسم «فقهاء املدينة عشرة»: وقال حيىي القطان
 .«، أحد الفقهاء باملدينةثقة»: «التقريب»ويف 

التعديل  ،( 6 /6)، ثقات ابن حبان (4  /9)، اجلرح والتعديل (9 9)طبقات ابن سعد 
، سري أعالم النبالء (75/ )، تذكرة احلفاظ (7 44)، هتذيب الكمال (656 / )والتجريح 

 (.6447)، التقريب (77 /4)، هتذيب التهذيب ( 6/6)

 :احلكم على احلديث
  .واهلل أعلم. صحيح هبذا اإلسناد، وتقدم أن له طرقًا أخرى عن القاسم تزيده قوة

أليب  «غريب احلديث»يف  -الف يسريتخاأو مع -بنصه  «كفأت القدر»: هذا التعريف من قوله(   )
مادة كفأ  «الغريبني»، و(45 /6 ) «اللغةذيب هت»، و( 7 / )عبيد القاسم بن سالم 

 .«ال تسأل املرأة طالق أختها لتكتفئ ما يف صحفتها»عند كالمهم على حديث ( 4 5 /6)
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الشرب؛ ألن من شأن الشارب إذا أراد أن يستفرغ ما يف الكأس أن مييلها  ( )وأريد به هنا
 .إىل فيه كلَّ امليل
من  «يعين يف اإلسالم»: ، وصوابه(يف)سقط منه  «يعين اإلسالم»: ( )وقول الراوي

 .(6()4)املاء كاخلمر ( )ألشربة احملرمة شربا

                                 
 .«ههنا»: يف النسخ األخرى(   )
 .حيىي شيخ الدارمي كما بينته عند ختريج احلديث هو زيد بن(   )
 .«وشرب»(: س)يف (   )
: والعبارة كما يبدو فيها قلب والصواب(. س)واملثبت من  «املاء اخلمر»(: أ)و( ب)يف األصل و(  4)

  .أي أهنم يستحلون اخلمر فيشربونه كما يشربون املاء «مر كاملاءاخل»
: ، ولذا مل يستقم عنده تفسري الراوي بقوله(اخلمر)يقلب وميال هو املؤلف كما تقدم يرى أن الذي (  6)

: ينظر. هذا البيضاوي والطيـيب و غريمها، وتبعه على «(يف)سقط منه »: فقال «يعين اإلسالم»
، مرقاة املفاتيح (466 /  )، شرح املشكاة للطيـيب (أ/5  ل)شرح املصابيح للبيضاوي 

 .(7  /5)، التعليق الصبيح (45 /7)
أن ليس هناك سقط، وأن الذي ُيْكَفأ وميال هو  -بعد طول تأمل-والذي تبني يل : أقول

كما فسره الراوي أيضًا، وهبذا يستقيم تفسري الراوي يف ( اخلمر)والذي يكَفُأه هو (. اإلسالم)
ل األوىل مبنية للمعلوم ألن الفاع( َيْكَفأ)وعلى هذا فإن . املوضعني بدون تقدير أو احتمال سقط

 .مذكور
وميكن أن تكون مبنية للمجهول حبسب السياق كما يف بعض ألفاظ احلديث األخرى من مثل 

 .«الطالءله أول ما ُيْكَفأ اإلسالم كما يكفأ اإلناء يف شراب يقال »: قوله
ومما يؤيد هذا املفهوم الذي أوضحته النظُر يف األلفاظ األخرى للحديث من غري هذا الطريق 

 :املؤلف ولعلي أعرض بعضها الذي أورد لفظه
 . فمنها اللفظ الذي أوردته آنفًا وهو عند إسحاق بن راهويه وأيب يعلى وابن عدي

والطالء هو . «ال له الطالءراب يقَشما َيْكَفأ أميت عن اإلسالم َل أول»: وعند ابن أيب شيبة
 .اخلمر

= 
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، فيتوصلون ( )إهنم يتسترون مبا أبيح هلم من األنبذة: يقول «يسموهنا بغري امسها»: وقوله

                                 
: ائشة عن الطالء، فقالتأن القاسم بن حممد سأل عمته ع «مسند الشاميني»وعند الطرباين يف 

اإلناء اخلمر، يشربوهنا  الدين كما ُيْكَفأ أول ما َيْكَفأ»: يقول اللهم غفرًا، مسعت رسول اهلل 
 .«ويدعوهنا بغري امسها

 .«...إلناء يف اخلمراإن أول ما َيْكَفأُ الناسُ الدينَ كما ُيْكَفأ »: وحنوه عند ابن بشران لكن قال
 .ه من املعىن وهلل احلمدوهبذا ظهر ما أردت بيان

والزبيب والعسل واحلنطة  روهو ما يعمل من األشربة؛ من التم»: قال ابن األثري. مجع نبيذ: األنبذة(   )
نبذت التمر والعنب؛ إذا تركت عليه املاء ليصري نبيذًا، فصرف من مفعول : يقال. والشعري وغري ذلك

ويقال للخمر . مسكرًا أو غري مسكر، فإنه يقال له نبيذاختذته نبيذًا، سواء كان : وانتبذته. إىل فعيل
 (.6/5)النهاية مادة نبذ . ها «املعتصر من العنب نبيذ، كما يقال للنبيذ مخر

وإمنا مسي نبيذًا؛ ألن الذي يتخذه يأخذ مترًا أو زبيبًا »(:    9/4) «ترتيب اللسان»ويف 
وهو مامل يسكر . الطرح: والنبذ. فيصري مسكرًا فينبذه يف وعاء أو سقاء عليه املاء ويتركه حىت يفور

 .«حالل فإذا أسكر حرم
ومن النبيذ احلالل ما كان . فعلمنا مبا تقدم أن النبيذ اسم يطلق على اخلمر وعلى غريه مما ينبذ

كتاب األشربة،  «صحيح البخاري»: وانظر مثاًل. ، كما صحت بذلك األحاديثيصنع للنيب 
باب إباحة النبيذ الذي مل يشتد ومل يصر كتاب األشربة،  «صحيح مسلم»و. الباب السابع والتاسع

 .مسكرًا
والعربة حبقائق األشياء، قال النووي يف . لكن فرق بني النبيذين يف احلقيقة وإن مجعهما االسم

ماء حملًَّى بزبيب أو غريه،  -يعين الذي كان يشربه النيب -وهذا النبيذ »(: 7/96) «املنهاج»
 .«يب طعمه وال يكون مسكرًا، فأما إذا طال زمنه وصار مسكرًا فهو حرامحبيث يط

املراد »: -تعليقًا على شرب عمر النبيذ عندما طعن-( 9/46) «الفتح»وقال ابن حجر يف 
 .«كانوا يصنعون ذلك الستعذاب املاء .نبذت يف ماء؛ أي نقعت فيه تمترا: املذكوربالنبيذ 

فيحمل ما ورد يف األخبار بلفظ »: -لى ما كان يصنع للنيب معلقاً ع-( 6/64 )وقال أيضاً 
قال ( باب نقيع التمر مامل يسكر: )بعد قليل -يعين البخاري-له  مجرتالنبيذ على النقيع، وقد 

 .ها.«...النقيع حالل مامل يشتد فإذا اشتد وغلى حرم: املهلب
 .«ةمبا أبيح هلم من األنبذ»: لنا مراد املؤلف بقوله وهبذا تبني
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 . ( )واهلل أعلم. ( )بذلك إىل استحالل ما حرم عليهم منها

                                 
 (. 4 6/6 )، فيض القدير (49 /7)مرقاة املفاتيح : يراجع(   )
 (.أ)ليست يف  «واهلل أعلم»(   )
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 [أ/64 ]

 ومن كتاب الفتن 

 :من الصحاح

ض الفنت على َرْعُت»: يقول مسعت رسول اهلل : هلل عنهحديث حذيفة رضي ا -   
 .( )احلديث «...رْيِصالقلوب كاحَل

 ( )َحَصر به: أي حتيط بالقلوب، يقال: عن بعضهم يف تفسريه ( )ذكر أبو عبيد اهلروي
معترضًا على / (5)حصري اجلنب؛ ِعْرق ميتد: أنه قال (6)وَذَكر عن اللَّيث. (4)به القوم، أي أطافوا

 . (9)َجْنب الدابة إىل ناحية بطنها
 .بقلبه ُلُصوق ذلك الِعْرق جبنب الدابة يريد أهنا تْلَصق

                                 
ودًا عرض الفنت على القلوب كاحلصري ُعُت»: ولفظه(  4 4ح 456/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

 صريتحىت ، بيضاءنكرها نكتت فيه نكتة ها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب َأَبشِرودًا، فأي قلب ُأُع
أبيَض مثل الصفا، فال تضره فتنة ما دامت السموات واألرض، واآلخر أسود ُمْرَبدًَّا : على قلبني

 .«كالُكوز ُمَجخِّيًا ال يعرف معروفًا وال ينكر منكرًا إال ما ُأْشِرب من هواه

 :خترجيه
 (.44 ح 4  / ) أخرجه مسلم يف اإلميان، باب بيان أن اإلسالم بدأ غريبًا وسيعود غريبًا

 (.   ص)تقدمت ترمجته قد و «الغريبني»صاحب (   )
 .«حصر به»مكان  «حصرته»(: أ)يف (   )
 (.س)سقطت من  «به»(  4)
الليث بن نصر بن سيار : وقيل. الليث بن رافع بن نصر: وقيل. هو الليث بن املظفر بن نصر بن سيار(  6)

 «هتذيب اللغة»نقل األزهري يف خطبة . اخلراساين، اللغوي النحوي، صاحب اخلليل بن أمحد
كان رجاًل صاحلًا، ومات اخلليل ومل يفرغ من كتاب »: عن إسحاق بن راهويه قوله( 4 / )

يعين فأمت الكتاب ونسبه كله  «...لسانه اخلليلفأحب الليث أن ينفق الكتاب كّله فسمى  «العني»
 .ومل أقف على سنة وفاته. واهلل أعلم. ، وقيل غري ذلكللخليل

 (.96 / )، بغية الوعاة (4/676)، لسان امليزان (94 ص)البلغة : ينظر
 .«ميد»(: س)يف (  5)
 (.4  / )لخطايب غريب احلديث ل: وينظر(. 464/ )مادة حصر  «الغريبني»إىل هنا النقل من (  9)
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 .( )      : ، قال اهلل تعاىل( )أراد عرض السجن: وقيل
، وهذا هو التأويل املستقيم على سياق ( )وذكر عن بعضهم أنه احلصري املنسوج: قلت
 .احلديث

عود »: عن اإلصابة لوال مكان قوله (4)وأما البقية فقد ضربوا فيها ميينًا ومشااًل، ومل يبعدوا
 .ولوه على ما بلغهم، ولعل الذاهبني إىل غري ذلك مل يبلغهم احلديث بتمامه فأ(6)«عود

ومل يذكر  «تعرض الفنت على القلوب عرض احلصري»: ويف بعض طرق هذا احلديث
 .(5)«عود عود»

وعلى املؤول أن ال يسارع إىل التأويل حىت يستويف طرق احلديث، فإن الزيادات اليت توجد 
 .ختلو عن لفظ يرشد إىل األقوم واألقرب من وجوه التأويل (9)فيها قلما

 :ل على احلصري املعروف ففيه وجهانوإذا مح
تعرض الفنت عليها شيئاً فشيئًا، وتنسج فيها واحداً بعد واحد، كاحلصري : أن يقال: أحدمها

 .( )الذي ينسج عودًا عودًا

                                 
ونقله عنه القاضي عياض يف . -املوضع السابق- «الغريبني»هذا القول ذكره أيضًا اهلروي يف (   )

. «عرض أهل السجن على قيِّمه: ومراده. السجن: واحلصري»: وزاد(  46/ ) «إكمال املعلم»
 (.6 6/ )، املنهاج للنووي ( 7/ )مشارق األنوار مادة عرض : وينظر

 .ملؤلف عليه مرة أخرى قريبًاوسيأيت ا
 (.4)سورة اإلسراء، اآلية (   )
 .سيأيت قريبًا ذكر من قال به(   )
 .«يبتعدوا»(: س)يف (  4)
، وقد أحلقت يف هامش األصل وكتب أمامها (أ)و( ب)وهي مثبتة يف ( س)الثانية ليست يف ( عود(  )6)

 (.صح)عالمة 
 «مسنده»، وأبو عوانة يف (446  ح   4/4 )و( 46   ح 4  /4 )كذا أخرجه أمحد (  5)

 (.96 /4)و( 96 / ) «احللية»وأبو نعيم يف ( 454/ ) «اإلميان»، وابن منده يف ( 6/ )
 .من بقية النسخ تهابليست يف األصل، وأث «قلما»لفظة (  9)
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 .( )تلصق بعرض القلوب كما يلصق احلصري جبنب النائم عليه، ويؤثر فيه: أن يقال: واآلخر
ما تقبل منها وما تأباه وتنفر منه، ومنه عرضت اخليل، تظهر هلا، وتعرف : تعرض: ( )وقيل

   : واخترب أحواهلم، ومنه قوله تعاىل (4)وعرض السجان أهل السجن أي أظهرهم
 .(9()5)أي أظهرناها (6)    

، وعلى هذا «كتاب مسلم»فقد روي بالرفع، وكذا نرويه عن  «عوٌد عوٌد»: وقوله
 .«عوٌد وهو عوٌد»ؤلف، والتقدير الوجه أورده امل

 .ورواه آخرون بالنصب
ورواه بعض من يرويه بالنصب بفتح العني على املصدر، أي تعاد على القلب وتكرر، ومل 

 .يبعد يف املعىن لو ساعدته الرواية
وال عربة به، فإنه تصحيف يشبه . أعوذ باهلل منها عوذًا: ملعجمة، أيورواه بعضهم بالذال ا

 .(4)الصواب
 .( )امللساء احلجارة الصافية: الصفا «أبيض مثل الصفا»: وفيه

                                 
 (.س)ليست يف  الثانية «اعود»(   )
، مشارق األنوار مادة ( 46/ )ال املعلم إكم: ينظر. رجح القاضي عياض والقرطيب الوجه األول(   )

 (.6 6/ )، املنهاج (67 / )، املفهم (69 / )حصر 
 .«وقد قيل»(: س)يف (   )
 .«أظهر هلم»(: س)يف (  4)
 (.66 )سورة الكهف، اآلية (  6)
 (.ب)و( س)، واملثبت من «مهل أظهرنا»(: أ)يف األصل و(  5)
 (. 7/ ) مادة عرض «ألنوارمشارق ا»هذا القول األخري بنصه يف (  9)
 .وتقدمت اإلحالة إليها قريبًا. إكمال املعلم واملفهم واملنهاج: ينظر يف هذه األوجه(  4)

 (.   / )وكذلك مشارق األنوار باب العني والواو 
لكن مل يشريوا إىل اختالف الرواية عن مسلم يف رواية ضم العني والدال املهملة هل هي بالنصب 

 أم بالرفع؟
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، وإمنا ضرب املثل به؛ «أبيض»: النوع الذي صفا بياُضه، وعليه نبه بقوله ( )وأريد به هنا
مل تكن معدنية مل تتغري بطول الزمان، ومل يدخلها لون آخر، ال سيما النوع  ألن األحجار إذا

 .( )الذي ضرب به املثل، فإنه أبدًا على البياض اخلالص الذي ال يشوبه ُكدرة
وقد  َأْربد، (4)ظليم: ومنه. لون بني السواد والُغربة: ْبدةالرُّ «واآلخر أسود ُمْرباّد»: وفيه

كان إذا نزل عليه الوحي »: ومنه احلديث. (5)اْرِبدادًا؛ أي تلوَّن وصار على لون الرماد (6)اْرَبدَّ
 .(9)«وجهه اربدَّ

                                 
 (.457 /4)ترتيب اللسان (  46 /5)الصحاح مادة صفا : ينظر(   )
 .«ههنا»: يف النسخ األخرى(   )
ليس تشبيهه بالصفا ملا تقدم من بياضه، لكن أخذ »: لكن قال القاضي عياض وتبعه القرطيب والنووي(   )

ومل تؤثر فيه، يف وصف آخر؛ من شدته على عقد اإلميان وسالمته من اخللل، وأن الفنت مل تلصق به 
 .«كالصفا وهو احلجر األملس الذي ال يعلق به شيء

 (.  6/ )، املنهاج (67 / )، املفهم ( 46/ )إكمال املعلم : ينظر
 (.69 /4)القاموس مادة ظلم : ينظر. ذكر النعام: الظليم(  4)
من  ةقطاس، و(ب)، وهي مثبتة يف (صح)أحلقت هبامش األصل وبعدها عالمة  «وقد اربد»: مجلة(  6)

 .أثبتت الكلمة األوىل دون الثانية( س)ويف (. أ)
لكنه جعلها مأخوذة من ( ُمرباّد)اقتصر املؤلف على وجه واحد يف رواية هذه الكلمة يف احلديث (  5)

وزن ُمْصَفّر ( َبّدُمْر)فالذي يؤخذ منه ( اْربدَّ)، أما الفعل (ارباّد)وحقها أن تكون مأخوذة من ( اْربدَّ)
مها من اربدَّ »: قال ابن األثري بعد أن أورد الروايتني. وُمْسَوّد وهو وجه آخر قيل يف هذه الكلمة

ارباّد،  مربادّ مفعال من»(: 67 / ) «املفهم»وقال القرطيب يف ( 54/ )النهاية مادة ربد  «واربادَّ
 .«د واسود وامحرومربد مثل مسود وحممر من ارب... مصفار من اصفار: مثل

، إكمال (6  / )غريب احلديث أليب عبيد : وينظر يف معناها ويف سياق األوجه الواردة فيها
 (.666 / )، ترتيب اللسان (  6/ )، املنهاج (464/ )املعلم 

، ويف الفضائل، باب عرق النيب (  :576 ح 5   / )أخرجه مسلم يف احلدود، باب حد الزىن (  9)
 .من حديث عبادة بن الصامت بنحوه( 4   ح 9 4 /4)يأتيه الوحي  يف الربد وحني 
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وإمنا وصف القلب بالرُّْبَدة؛ ألنه أنكر ما يوجد من أنواع السواد، خبالف ما يشوبه : قلت
 .تعلوه طراوة من النوع اخلالصصفاء، و
 :امليل، قال الشاعر: التَّْجِخية «ُمَجخِّيًا ( )كوزلكا»: وفيه

 .( )كفى سوأة أال تزال ُمَجخِّيًا
 ......................................  ( ) «أنه َجخَّى يف سجوده»: ويف حديث الرباء

                                 
 .وهو خطأ «كاللون»: يف األصل(   )
 .«ة وفراء يف استك عودهاوأإىل س»: عجزه(   )

أنشد أبو »: وقال( 9/456) «هتذيب اللغة»والبيت مل أعرف قائله، وإمنا ذكره األزهري يف 
واألول  .«أنشد أبو عبيدة»: وقال( 74  /5)مادة جخى  «الصحاح»واجلوهري يف . «عبيد

وهكذا أيضاً ذكره صاحب (. 6  / )أليب عبيد القاسم بن سالم  «غريب احلديث»أصح فهو يف 
 .وغريه ومل ينسبوه ألحد «اللسان»

 .أخربنا عبدة بن عبدالرحيم( 66  ح    / )أخرجه النسائي يف التطبيق، باب صفة السجود (   )
، (549ح 5  / ... )السجود التمدد يف يف الصالة، باب ترك «هصحيح»وابن خزمية يف 

: وقرن معه ابن خزمية. عن أمحد بن منصور( 4  -9  / )يف الصالة  «املستدرك»واحلاكم يف 
 .حيىي بن املغرية: وقرن احلاكم. أمحد بن سعيد الدارمي، واليسري بن مزيد

الة، باب جيايف مرفقيه عن جنبيه يف الص «سننه»ومن طريقه البيهقي يف -واحلاكم أيضًا 
 .م بن نصر السوريينهيرامن طريق إب -(6  / )

 .من طريق حممد بن علي بن احلسن( 9  / )مادة جخخ  «الغريبني»وأبو عبيد اهلروي يف 
سبعتهم عن النضر بن مشيل، عن يونس بن أيب إسحاق السبيعي، عن أبيه، عن الرباء بن عازب، 

 .ووافقه الذهيب «على شرط الشيخني صحيح»: وقال احلاكم. به
عن علي بن حرب، عن هارون بن عمران ( 77 ح 6  / ) «مسنده»وأخرجه الروياين يف 

 .األنصاري، عن يونس بن أيب إسحاق، به
 «تاريخ بغداد»ومن طريقه اخلطيب يف -( 544/ ) «شيوخه معجم»وأخرجه اإلمساعيلي يف 

كيل، عن عبداهلل بن أيب شيبة، عن شريك، عن أيب عن عبداهلل بن حفص بن عمر الو -(7/447)
 .إسحاق، به

= 
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ألنباري، عن حممد بن اعن أيب بكر بن (    / ) «تصحيفات احملدثني»وأخرجه العسكري يف 

يونس القرشي، عن حبان بن هالل، عن سعيد بن زيد، عن حيىي بن أيب أنيسة، عن إياد بن لقيط، عن 
 .الرباء بن عازب، به

 :-عن أمحد بن سعيد-ابن خزمية دراسة إسناد 
مات سنة ثالث . ، أبو جعفر السََّرْخسي مث النيسابوريبن صخر الدارمي أمحد بن سعيد - 

 .ومخسني ومئتني
 .روى عن النضر بن مشيل، وقتيبة بن سعيد، وأيب عامر العقدي وغريهم

 .ة وغريهموعنه البخاري ومسلم وابن خزمي
 .«كان ثقة جلياًل»: قال حيىي بن زكريا النيسابوري

احلديث، املتقن، الثقة، العامل  كان أحد حفاظ»: وقال أمحد بن حممد بن سعيد بن عطاء
 .«باحلديث وبالرواة

 .«كان ثقة ثبتًا صاحب حديث حيفظ»: وقال ابن حبان
 .«ثقة حافظ»: «التقريب»ويف 

، هتذيب الكمال (55 /4)، تاريخ بغداد (  /4)ت ابن حبان ، ثقا( 6/ )اجلرح والتعديل 
 (.7 )، التقريب (4 / )، هتذيب التهذيب (7 )

 (.4 5ص)تقدمت ترمجته . ثقة ثبت. املازين، أبو احلسن النضر بن مشيل -2
مات سنة . ، أبو إسرائيل الكويفاهلمداين السَّبيعيعمرو بن عبداهلل : يونس بن أيب إسحاق -3

 .تسع ومخسني ومئة وقيل قبل ذلك
 .روى عن أبيه، وجماهد بن جرب، واحلسن البصري وغريهم

 .وعنه النضر بن مشيل، وهارون بن عمران، ووكيع بن اجلراح وغريهم
 :خمتلف فيه

جائز »: وعن العجلي .«ليس به بأس»: وعن ابن معني. ن معني والعجليوثقه ابن سعد واب
 .«احلديث

 .«ليس به بأس»: وقال ابن مهدي والنسائي
 .«صحيحه»وروى له مسلم يف  .«صدوق»: وقال الساجي

 :وتكلم يف حفظه آخرون
= 
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: القو ،ضعف أمحد حديثه عن أبيه»: وقال األثرم .«حديثه مضطرب»: فقال اإلمام أمحد

يونس بن أيب إسحاق حديثه فيه زيادة »: قال أمحد: وقال أبو طالب .«ث إسرائيل أحب إيل منهحدي
إسرائيل ابنه قد مسع من أيب »: يف الكتب، فهي أمت، قال يقولون إنه مسع: قلت «على حديث الناس

 .«إسحاق وكتب، فلم يكن فيه زيادة مثل ما يزيد يونس
 .«غفلة كانت فيه»: وقال حيىي بن سعيد القطان

 .«كان صدوقًا إال أنه ال حيتج حبديثه»: وقال أبو حامت
 .«رمبا وهم يف روايته»: وقال أبو أمحد احلاكم

 !.«ضعفه حيىي القطان وأمحد بن حنبل جدًا»: وقال ابن حزم
فحديثه يف رتبة . «صدوق يهم قلياًل»: «التقريب»كما قال ابن حجر يف : خالصة حاله

 .احلسن
والذهيب ، «له أحاديث حسان»: «الكامل»رى عليه ابن عدي فقال يف وهذا هو الذي ج 

هو حسن »: «السري»وقال يف  «صدوق يغرب»: ومرة ،«صدوق»: فقال يف غري موضع
بل هو صدوق ما به بأس، ما هو يف »: -قال معلقاً على كالم ابن حزم- «امليزان»، ويف «احلديث

 .«قوة مسعر وال شعبة
 .قطان وأمحد ما يدل على أهنما ضعفاه جدًا، بل إن القطان قد روى عنهوليس يف كالم ال: أقول

كما تدل عليه ( أيب إسحاق)وأما اإلمام أمحد فيظهر يل أن كالمه متجه إىل روايته عن أبيه 
شرح »، وهو قد مسع من أبيه بعد االختالط كما يف -رواية األثرم وأيب طالب-الروايات األخرى 

وذلك سبب االضطراب والزيادات يف حديثه، وأما هو يف  .منري ابنعن ( 6 6/ ) «علل الترمذي
ذاته فلم يكن بالثقة الضابط، بل يف حفظه شيء نزل بسببه عن درجة الثقة إىل الصدوق، وهبذا جتتمع 

 .واهلل أعلم. األقوال
، ثقات ( 4 /7)، اجلرح والتعديل (644 )، ضعفاء العقيلي ( 65 )ترتيب ثقات العجلي 

، هتذيب الكمال (644 )، ثقات ابن شاهني (646 )، الكامل البن عدي (9/566)بان ابن ح
، من تكلم فيه ( 545)، الكاشف (  77)، ميزان االعتدال (5 /9)، سري أعالم النبالء (96 9)

، هتذيب التهذيب (9 44)، ديوان الضعفاء ( 9 9)، املغين يف الضعفاء (47 )وهو موثق 
 (.9477)، التقريب ( 4 /  )

= 
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، ثقة مكثر عابد، اختلط بأخرة، عمرو بن عبداهلل اهلمداين: ، امسهأبو إسحاق السبيعي -4

 (.7 9ص)تقدمت ترمجته . وكان يدلس

 : احلكم على احلديث
ختالط أيب إسحاق، وابنه يونس مسع منه بعد االختالط كما احلديث ضعيف هبذا السند بسبب ا

 .ذكر ابن منري
 :وللحديث طريقان آخران سبق خترجيهما لكنهما ال يغنيان شيئًا، أشري إليهما للعلم

لكن يف إسناد هذا الطريق شيخ اإلمساعيلي . ُيتاِبع فيه يونس. شريك النخعي عن أيب إسحاق - 
كتبت عنه، وكان يسرق »: قال ابن عدي. الضرير السامري( كيلعبداهلل بن حفص بن عمر الو)

: قال الذهيب .«احلديث، وأملى علي من حفظه أحاديث موضوعة، وال أشك أنه هو الذي وضعها
: ينظر .«...صر والبصريةعن هذا الدجال األعمى البألخذ اما كان ينبغي البن عدي أن يتشاغل ب»

، ميزان (7/447)، تاريخ بغداد (66  )، الكامل (   )املعجم يف أسامي شيوخ اإلمساعيلي 
 (.4696)، لسان امليزان ( 4  )، املغين يف الضعفاء (46 4)االعتدال 
 .إياد بن لقيط عن الرباء بن عازب - 

 :وهذا اإلسناد فيه
وقال أمحد . «كذاب»: قال أخوه زيد بن أيب أنيسة. حيىي بن أيب أنيسة أبو زيد اجلزري -أ

ليس ممن »: وعن أمحد وابن معني وابن املديين .«متروك»: ويعقوب بن سفيان والنسائي والدارقطين
 .«يكتب حديثه

، (7  /7)ديل ، اجلرح والتع(  6 )، ضعفاء العقيلي ( 5 /4)التاريخ الكبري : ينظر
، ميزان االعتدال (5947)، هتذيب الكمال (45 /9)، الكامل البن عدي (6  / )اجملروحني 

 (.9664)، التقريب ( 5 /  )، هتذيب التهذيب (4  5)، الكاشف ( 749)
سبقت ترمجته . ذبمتهم بالك. ، أبو العباس البصريحممد بن يونس القرشي الكدميي -ب

 (.69 ص)
واحلاصل أن احلديث ضعيف وال يستفيد من الطرق األخرى شيئًا، لكن يشهد له حديث ابن 

ُمَجخٍّ قد َفرَّج بني وهو  من خلفه فرأيت بياض إبطه أتيت النيب »: عباس رضي اهلل عنهما قال
 .«يديه

= 
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ومن طريقه الضياء املقدسي -( 477ح 9  / )أخرجه أبو داود يف الصالة، باب صفة السجود 

عن  -طريقه البيهقي كالمها املوضع السابقومن - ، واحلاكم-(494ح  7/47) «املختارة»يف 
 .عبداهلل بن حممد النفيلي

 .عن حسن بن موسى( 466 ح 6  /4)واإلمام أمحد 
، عن ابن -الذي حيدث بالتفسري-كالمها عن زهري بن معاوية، ثنا أبو إسحاق، عن التميمي 

 .عباس، به
الكواكب النريات : ينظر. وهذا اإلسناد ضعيف؛ زهري بن معاوية قد مسع من أيب إسحاق بأخرة

 (.66 ص)
، مل يرو عنه سوى أيب إسحاق السبيعي، فامسه َأْرِبدة أو َأْرِبد: وأما التميمي الذي حيدث بالتفسري

 «صدوق»: «التقريب»ويف . «الثقات»وذكره ابن حبان يف  .«كويف تابعي ثقة»: وقال العجلي
 .«اللسان»وكذا قال يف 

، ثقات (46 / )، اجلرح والتعديل (66)، ترتيب ثقات العجلي ( 5/ )التاريخ الكبري : ينظر
، ميزان االعتدال (79 )، هتذيب الكمال (5  )، طبقات األمساء املفردة ( 4/6)ابن حبان 

 (.79 )، التقريب ( 9 / )، هتذيب التهذيب (9/644)، لسان امليزان (545)
 .وهبذا الشاهد يتقوى احلديث إىل احلسن لغريه

. تصرف منهوما ( جخى)وحيسن التنبيه إىل أن التقوية هنا للحديث من جهة وروده هبذا اللفظ 
وقد ورد  (خوى)مبعىن ( جخى)وغريمها، واملؤلف فسر  «الصحيحني»أما من جهة املعىن فمعناه يف 

 (.479) «صحيح مسلم»هبذا اللفظ يف 
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 .(4)«جخَّ يف سجوده»: وروي. ( )وجتاىف عن األرض ( )وَمّد َضْبَعْيه ( )أي َخوَّى
رق هذا ويف بعض ط. وإمنا ضرب املثل بالكوز املائل؛ ألنه إذا مال انصب ما فيه: قلت
أبان باإلشارة ما أريد : قلت. (6)«ُمَجخَّيًا»: أن حذيفة أمال كفه عند التحدث بقوله: احلديث

به من املعىن، وهو أن القلب خيلو وَيْفُرغ عما أودع فيه من املعارف وحماسن األخالق 
 .(9()5)واآلداب

                                 
جتاىف يف سجوده وفرج ما بني : وَخوَّى الرجل. مخصت بطوهنا وارتفعت: َخوَّت اإلبل ختوية: يقال(   )

 .ناحيهإذا أرسل ج: والطائر. عضديه وجنبيه
، (    /5)الصحاح مادة خوى : ينظر. إذا جاىف بطنه عن األرض يف بروكه: وكذلك البعري

 (.75  / )ترتيب اللسان 
الصحاح مادة ضبع . وهو الَعُضد. بسكون الباء مثىن َضْبع واجلمع أضباع مثل فرخ وأفراخ(   )

( /  49.) 
مادة جخى  «الصحاح»ىل هنا، نقله املؤلف من إ «امليل: التجخية»: هذا التعريف بتمامه من قوله(   )

 .مع بعض التصرف( 74  /5)
، تصحيفات (9/467)و( 5/644)، هتذيب اللغة (6  / )غريب احلديث أليب عبيد : وينظر
 (.669/ )، ترتيب اللسان (4  / )، الغريبني (   / )احملدثني 

 .ده هكذا يف مادة جخخفقد أور «الغريبني»اهلروي يف : ممن رواه هكذا ممن تقدم(  4)
 .احلاكم والبيهقي: فقد خرجه هكذا -بناء على املطبوع من كتبهم-وأما غريه من املخرجني 

تصحيفات احملدثني . «َجخَّى بالياء. والصحيح»: ويرى أبو هالل العسكري أنه تصحيف قال
( /   .) 

و عوانة ب، وأ(446  ح   4/4 )و( 46   ح 4  /4 ) «مسنده»أمحد يف : أخرجه هكذا(  6)
من طريق يزيد بن هارون، ( 57 /4)و( 96 / ) «احللية»، وأبو نعيم يف ( 6/ ) «مسنده»يف 

 .، عن حذيفةراشحعن أيب مالك األشجعي، عن ربعي بن 
 .وهو األنسب ملا قبله (ب)و (س)واملثبت من  «واألدب»(: أ)يف األصل و(  5)
بالكوز املائل من جهة كون الكوز املائل ال يثبت فيه  يرى أكثر الشراح أن وجه تشبيه هذا القلب(  9)

غريب احلديث أليب : ينظر. شيء، فكذلك هذا القلب ال يعلق به خري وال حكمة وال ينتفع مبا يأتيه
= 
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قلوب أن األمانة نزلت يف َجْذر ...»: اآلخر عن النيب  ( )ومنه حديثه -   
 .( )احلديث «...الرجال

 .(4)وروي بالكسر عن أيب عمرو. ( )أصله، روي عن األصمعي(: بالفتح)كل شيء  َجْذر
 .(6)جذر مئة: وعشرة يف حساب الضرب

                                 
، شرح ( 5 / )، املفهم (6  / )، النهاية مادة جخى (464/ )، إكمال املعلم (6  / )عبيد 

 (.األيبمع شرح  -6 4/ )السنوسي لصحيح مسلم 
 .يعين حذيفة(   )
حديثني،  حدثنا رسول اهلل : قال حذيفة: ولفظه(  4 4ح 455/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

، مث علموا من القرآن، ؛ حدثنا أن األمانة نزلت يف جذر قلوب الرجالرأيت أحدمها وأنا أنتظر اآلخر
ينام الرجل النومة فتقبض األمانة من قلبه فيظل أثرها مثل : مث علموا من السنة، وحدثنا عن رفعها، قال

أثر الوكت، مث ينام النومة فتقبض، فيبقى أثرها مثل أثر اجملل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه 
إن يف بين فالن : تربًا وليس فيه شيء، ويصبح الناس يتبايعون وال يكاد أحد يؤدي األمانة، فيقالمن

ما أعقله وما أظرفه وما أجلده، وما يف قلبه مثقال حبة من خردل من : رجاًل أمينًا، ويقال للرجل
 .إميان

 :خترجيه
 .متفق عليه

، ويف الفنت، باب إذا بقي يف (5479ح  9  ص)أخرجه البخاري يف الرقاق، باب رفع األمانة 
 (.9645ح 449 ص)حثالة من الناس 

 (. 4 ح 5  / )ومسلم يف اإلميان، باب رفع األمانة واإلميان من بعض القلوب 
 (.549ص)تقدمت ترمجته . عبدامللك بن قريب(   )
 (.64 ص)تقدمت ترمجته . إسحاق بن مرار الشيباين(  4)
 .مع بعض التصرف( 6 5/ )مادة جذر  «الصحاح»هذا التعريف منقول من (  6)

 (.4  / )، الغريبني (7  / )غريب احلديث أليب عبيد : وينظر
 «ترتيب اللسان»يوضحها أكثر ما يف  «وعشرة يف حساب الضرب جذر مئة»: قولهو

ما جذره؟ أي ما : تقول ،واحلساب الذي يقال له عشرة يف عشرة، وكذا يف كذا»: قال( 696/ )
= 
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هي الباعثة  ( )يريد أن األمانة أول ما نزلت يف قلوب رجال اهلل واستولت عليها، فكانت
 .( )والسنة ( )ابعلى األخذ بالكت

َوكََّتت الُبْسرة توكيتًا : كالنقطة يف الشيء، يقال: الَوْكَتة «فيظل أثرها مثل الَوْكت»: وفيه
 .(4)من ُنَقط اإِلْرطاب

على ما اجترحوه من الذنوب، حىت إن  (6)يريد أن األمانة ترفع عن القلوب عقوبة ألصحاهبا
من منامه ال جيد قلبه على ما كان عليه، ويبقى فيه أثر، تارة مثل الَوْكت  الرجل إذا استيقظ
، أراد به خلو القلب عن األمانة مع بقاء أثرها (9)اليد من العمل (5)؛ وهو انتفاطوتارة مثل امَلْجل

على ما خفي عليه واستتر منه من  (4)ه ذلكمن طريق احلسبان، فضرب املثل بالشاهد ليدل
 .(7)املعىن

                                 
عشرة،  :عشرة يف عشرة مئة، ومخسة يف مخسة مخسة وعشرون، أي فجذر مئة: يبلغ متامه؟ فتقول

 .«ةمخس :وجذر مخسة وعشرين
 .«وكانت»(: س)يف (   )
 .«من الكتاب»: يف النسخ األخرى(   )
 (.65 / )املفهم : وينظر(   )
، ترتيب (7  / )غريب احلديث أليب عبيد : وينظر(. 96 / )مادة وكت  «الصحاح»بنصه يف (  4)

 (.4/4766)اللسان 
 .«ألصحابه»(: س)يف (  6)
: وينظر. «بثرة خترج يف اليد من العمل مألى باملاء: ْفطةالنَّ»(: 54 /  ) «هتذيب اللغة»قال يف (  5)

 (. 4/  )فتح الباري 
، مشارق (5 4 /6)، الصحاح مادة جمل (7  / )غريب احلديث أليب عبيد : ينظر يف تعريف اجملل(  9)

 (.496/ )األنوار 
 .ألصل وأثبتها من بقية النسخمل ترد يف ا «ذلك»(  4)
 (.66 /7)، مرقاة املفاتيح ( 46 /  )، شرح املصابيح للطيـيب (4 6/ )املنهاج : يراجع(  7)
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أي يكون أثر ذلك يف القلب كأثر مجر قلبته على  «على رجلك كجمر َدْحَرجته»: وفيه
 .( )امُلَدوَّر: َدْحَرْجُته َفَتَدْحَرج، وامُلَدْحَرج: يقال .رجلك
إرادة للموضع الذي  ( )على التذكري رفنياحلإمنا أتى ب: قلت «( )َفَنِفط فتراه ُمْنَتِبرًا»: وفيه

 .(4)دحرج عليه اجلمر من رجله
أي َيِرُم  (5)«إن اجلرح ينترب يف رأس احلول»: ومنه احلديث. (6)امُلْنَتِفط: وامُلْنَتِبر

 .(7)«إياكم والتخلل بالقصب، فإن الفم ينترب منه»: ومنه قول عمر رضي اهلل عنه. (4)(9)وَيْنَتِفط

                                 
دحرج الشيء »(: 4   / ) «ترتيب اللسان»ويف (.    / )مادة دحرج  «الصحاح»من (   )

 .«دحرجة ودحراجًا فتدحرج، أي تتابع يف حدور
 (.س) سقطت من «منتربا»(   )
 .واملثبت من بقية النسخ «التذكر»: يف األصل(   )
 (.4 6/ )املنهاج : وينظر ( 4)
 (. 46 /5)، الغريبني مادة نرب (7  / )غريب احلديث أليب عبيد (  6)

: وَنْبرة املغين. ومنه مسي املنرب. رفعته: َأْنِبُره َنْبرًا ءَََنَبْرت الشي»(:   5/4) «الصحاح»ويف 
 .«رفع صوته عن خفض

 .تقدم قريبًا «املنتفط»: ومعىن قوله
، الغريبني (6  /6 )هتذيب اللغة : ينظر. إمنا ذكره بعض أهل الغريب واللغة. مسندًامل أقف عليه (  5)

 (.6/9)، النهاية (45 / )، غريب احلديث البن اجلوزي ( 46 /5)مادة نرب 
 (.س)إىل هنا مكرر يف  «املنتفط»: من قوله(  9)
 .مها للحديثذكراه عقب إيراد «الغريبني»و «هتذيب اللغة»هذا التفسري بنصه يف (  4)
مجيعهم  «النهاية»، وابن األثري يف «غريب احلديث»، وابن اجلوزي يف «الغريبني»ذكره اهلروي يف (  7)

 .يف املواضع املتقدمة بال إسناد
 .يف متنه( ينترب)ومل أقف عليه مسندًا هبذا اللفظ الذي قصده املؤلف، أعين بورود لفظة 

يف األدب، باب يف التخلل  «مصنفه»ابن أيب شيبة يف فقد أخرجه : وأما وروده بغري هذا اللفظ
حدثنا وكيع، عن سعيد بن صاحل، عن رجل مل يسمه، أن عمر ( 4 56 ح 5  /6.. ).بالقصب
 .هكذا خمتصرًا «ال ختللوا بالقصب»: كتب

= 
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خييل إليك أن الرجل ذو أمانة، وهو يف ذلك مبثابة النَّْفَطة اليت تراها ُمْنَتِفطة وال : واملعىن/ [ب/64 ]
 .طائل حتتها

                                 
ومن طريقه البيهقي يف - (سندةالطبعة امل-49 /4) «غريب احلديث»وأخرجه أبو عبيد يف 

حدثنا القاسم بن مالك املزين، عن عبداهلل بن الوليد املزين،  -(5669ح 5  /6) «شعب اإلميان»
أن رجاًل ختلل بالقصب فنفر فمه، »عن عبيداهلل بن احلسن، عن عبداهلل بن معقل املزين، عن عمر 

  .«فنفر فمه»: وشرح أبو عبيد عقبه معىن قوله .«فنهى عمر عن التخلل بالقصب
وسيأيت هناك خترجيه ( 59 )لفظ أيب عبيد هذا سيذكره املؤلف أثناء شرحه للحديث رقم : أقول

 .بأوسع مما هنا ودراسته، وهو صحيح اإلسناد
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 .( )«نَخوفيه َد»: ومنه قوله يف حديثه اآلخر -4  
 .( )الكدورة: والدََّخن أيضًا. بالتحريك، الدُّخان: الدََّخن
أي  ( )«نَخدنة على َدُه»: أن ذلك ال يصفو بل تشوبه ُكدورة، ومنه قوهلم: واملعىن

                                 
كان الناس يسألون رسول اهلل : عن حذيفة قال: ولفظه( 44 4ح 455/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

فقلت يارسول اهلل، إنا كنا يف جاهلية وشر . ، وكنت أسأله عن الشر خمافة أن يدركينعن اخلري 
وهل بعد ذلك الشر من خري؟ : قلت. «منع»: فجاءنا اهلل هبذا اخلري، فهل بعد هذا اخلري من شر؟ قال

قوم يستنون بغري سنيت، ويهدون بغري هديي، »: وما دخنه؟ قال: قلت. «نعم، وفيه دخن»: قال
نعم، دعاة على أبواب جهنم »: فهل بعد ذلك اخلري من شر؟ قال: قلت. «تعرف منهم وتنكر منهم

هم من جلدتنا ويتكلمون »: قال. يارسول اهلل، صفهم لنا: قلت .«من أجاهبم إليها قذفوه فيها
فإن مل : قلت. «وإمامهماملسلمني ة تلزم مجاع»: فما تأمرين إن أدركين ذلك؟ قال: قلت. «بألسنتنا

فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة، حىت يدركك »: يكن هلم مجاعة وال إمام؟ قال
 .«املوت وأنت على ذلك

 : هخترجي
 . متفق عليه

، ويف الفنت، (565 ح 4 9ص)أخرجه البخاري يف املناقب، باب عالمات النبوة يف اإلسالم 
 (.9644ح 449 ص)باب كيف األمر إذا مل تكن مجاعة 

 496 / ... )ومسلم يف اإلمارة، باب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني عند ظهور الفنت
 (.449 ح

وأصل الدخن »: وقال أبو عبيد(. 44  / )، ترتيب اللسان (    /6)الصحاح مادة دخن : ينظر(   )
وال أحسب الدخن أخذ إال : قال.. أن يكون يف لون الدابة أو الثوب أو غري ذلك كدورة إىل سواد

 (. 6 / )غريب احلديث  «من الدخان، وهو شبيه بلون احلديد
 (.4/76)، الفائق مادة هدن (7ص)فصل املقال : وينظر

: ويف لفظ «نعم وفيه دخن»: جزء من حديث حذيفة املتقدم وقع يف بعض رواياته مكان قوله بل هو(   )
 .«وهدنة على دخن نعم تكون إمارة على أقذاء»

 (.9  )وسيأيت ذكر هذه الرواية يف قسم احلسان برقم 
= 
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 .( )سكوٌن ِلعلٍَّة ال للصلح
أي يؤثروهنا يف الظاهر، وال يقومون مبا ال يطلع عليه منهم  «( )سنيت يستنون بغري»: وفيه

 .( )يقةقأحد، فرياعون سنيت يف الظاهر، وخيالفون هديي يف احل
، وذلك مثل (6)أخص من اجِلْلد: واجِلْلَدة. (4)أي من أبناء جنسنا «ِتنامن ِجْلَد موه»: وفيه
 .«خريًا من فالن (5)الخهْسرجاًل يف ِمما رأيت »: قولك

                                 
وانظر . حيث أورده هكذا دون أن ينسبه للنيب  «الصحاح»وأما املصنف فتبع اجلوهري يف 

  .مش اآليتاهلا
 (.     /6)مادة دخن  «الصحاح»التفسري بنصه يف (   )

: ، واهلدنة«ال ترجع قلوب قوم على ما كانت عليه»: سريه يف احلديثفت: وقال أبو عبيد
تكون القلوب : فوجهه أنه يقول: مث قال مرة أخرى.. السكون بعد اهليج، ومذهب احلديث على هذا

غريب احلديث . ها.صع حبها كما كانت، وإن مل تكن فيهم فتنةهكذا ال يصفو بعضها لبعض وال ين
، ( 5 / )، جممع األمثال ( 9 / )، مجهرة األمثال (   /5)معامل السنن : وينظر(.  6 / )

 .-املوضع السابق-الفائق 
 .«املصابيح»و( أ)ن هو خطأ ظاهر، والتصويب مو «يستنون بسنيت»(: ب)و (س)يف األصل و(   )
ورده القرطيب وابن حجر ورجحا أنه . اضي عياض أن هذا هو ما وقع زمن عمر بن عبدالعزيزنقل الق(   )

وللنظر يف كالم العلماء يف تنـزيل ما جاء يف . الذي وقع زمن معاوية بن أيب سفيان رضي اهلل عنهما
منهاج ( 494/  )، املنهاج (4/65)، املفهم (66 /5)إكمال املعلم : احلديث على الواقع ينظر

 (. 64 -69 /7)، مرقاة املفاتيح (46/  )، فتح الباري (667/ )السنة البن تيمية 
، ( 7 / )مشارق األنوار : وينظر «أي من أنفسنا وعشريتنا»(: 96 / )مادة جلد  «النهاية»يف (  4)

 .-املوضع السابق-املفهم، والفتح 
 (.464/ )مادة جلد  «الصحاح»كذا يف (  6)
، ترتيب اللسان (  4/ا)الصحاح مادة سلخ :ينظر. واملراد هنا اهلدي والطريقة. ْلداجِل: امِلْسالخ(  5)

(4/ 65 .) 
ما رأيت امرأة أحب إيل أن أكون يف مسالخها من »: وكذلك قال العلماء يف حديث عائشة

 (. 6 /6 )، املنهاج (66 / )، النهاية (   / )اجملموع املغيث : ينظر «سودة
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أي تتمسك مبا يصربك وتقوى به عزميتك على  «ولو أن َتَعضَّ بأصل شجرة»: وفيه
 . ( )اعتزاهلم، ولو مبا ال يكاد يصح أن يكون متمسكًا

                                 
، فتح الباري (466 /  )، شرح املشكاة للطيـيب (ب/5  ل)شرح املصابيح للبيضاوي : ينظر(   )

(  /46.) 
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 ( )من َتَشرَّف هلا»: يف حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه ومنه قوله  -6  
 .( )«َتْسَتْشِرُفه

، (5)َتَشرَّْفتُ امِلْرباء: ، يقال(6)التطلع: ، والتََّشرُّف(4)دعته إىل الوقوع فيها ( )أي من تطلَّع هلا
اسَتْشرْفُت »: لإلصابة بشرها، من قوهلم ( )واستعري هنا (9)«تشرفوا للبالءال »: ومنه احلديث

                                 
  .ومصادر التخريج «املصابيح»والتصويب من  «له»: يف مجيع النسخ(   )
ستكون فنت القاعد فيها خري من القائم، »: ولفظه( 45 4ح 459/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

والقائم فيها خري من املاشي، واملاشي فيها خري من الساعي، من تشرف هلا تستشرفه، فمن وجد ملجًأ 
 .«أو معاذًا فليعذ به

 :خترجيه
، ( 56 ح 4 9ص)متفق عليه، أخرجه البخاري يف املناقب، باب عالمات النبوة يف اإلسالم 

 (. 964،  964ح 445 ص)، باب تكون فنت القاعد فيها خري من القائم ويف الفنت
 (.445 ح     -    /4)ومسلم يف الفنت، باب نزول الفنت كمواقع القطر 

 .(ب)و (س)واملثبت من  «هبا»(: أ)يف األصل و(   )
 (. 4 4/ )البن األثري مادة شرف  «النهاية»حنوه يف (  4)

بفتح املثناة واملعجمة وتشديد الراء، : من تشرف هلا»(: 4 /  ) «الفتح»وقال ابن حجر يف 
 .«ويتعرض هلا وال يعرض عنها أي تطلع هلا بأن يتصدى

 .عن مشر(  4  /4)ترتيب اللسان مادة شرف : ينظر(  6)
القوم  هو املوضع املرتفع الذي يقف عليه الربيئة وهو عني: وامِلْربأ وامَلْربأ( بكسر امليم واملد)امِلْرباء (  5)

، القاموس (646 / )ترتيب اللسان مادة ربأ : ينظر. وطليعتهم الذي ينظر هلم لئال يدمههم العدو
( / 4.) 

: فقال( 46  /4)مادة شرف  «الصحاح»وهذه اجلملة أوردها اجلوهري يف : أقول
 .«أي اطلعت عليه من فوق: وأشرفت عليه، ...أي علوته: وتشرفت املربأ وأشرفته»

 «غريب احلديث»، وابن اجلوزي يف (776/ )مادة شرف  «الغريبني»هلروي يف ذكره ا(  9)
 .أي ال تتطلعوا إليه: وفسروه بقوهلم( 4 4/ ) «النهاية»، وابن األثري يف (6 6/ )

 .ومل أقف عليه مسندًا
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 .أهنا تدعوه إىل زيادة النظر إليها (4)أو أريد به. ( )َتَعيَّْنُتها ( )أي «همإبَل
 .وصرعتهإنه من استشرفت الشيء، أي علوته، يريد من انتصب هلا انتصبت له وَتلَّته : وقيل
 .(9()5)من املخاطرة واإلشفاء على اهلالك، أي من خاطر بنفسه فيها أهلكته (6)هو: وقيل

 . (7)يعين املرأة «استشرفها الشيطان»: هذا اللفظ يف قوله  (4)وقد بينا معىن

                                 
 .«ههنا»: يف النسخ األخرى(   )
 (.س)ليست يف  «أي»(   )
 .املوضع السابق «الصحاح» من «أي تعينتها استشرفت إبلهم»: قوله(   )

 .وعزا القول أليب زيد «لتصيبها بالعني»: مع زيادة(  4 /  ) «هتذيب اللغة»وهي يف 
 .«تستشرفه»: يعين أو أريد بقوله(  4)

إذا رفعت بصرك تنظر : استشرفت الشيء»: وكأن هذا الذي ذكره املؤلف مأخوذ من قولك
هتذيب : ينظر «الشمس حىت يستبني الشيء جبك كالذي يستظل مناإليه وبسطت كفك فوق ح

 .-املوضع السابق-اللغة والصحاح 
 (.أ)ليست يف  «هو»(  6)
 (.أ)سقطت من  «أهلكته»(  5)
، مشارق األنوار ( 56 / )أعالم احلديث للخطايب : أقوال العلماء يف معىن احلديث تراجع يف(  9)

، (   /9)، املفهم (9 4/4)كمال املعلم ، إ-والقوالن األخريان نقلهما املؤلف عنه-، (6  / )
، (4 /  )، فتح الباري (6  /4 )، املنهاج للنووي (47 /5)خمتصر سنن أيب داود للمنذري 

 (. 5 /7)مرقاة املفاتيح 
 .وتراجع املصادر اللغوية السابقة

 (.س)إىل هنا ساقط من  «على اهلالك»: من قوله(  4)
 (. 94/ ) «امليسر»: ينظر(  7)
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 . ( )«يتقارب الزمان»: يف حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه ومنه قوله  -5  
 .( )يريد به اقتراب الساعة

أهل الزمان بعضهم من بعض يف الشر، أو تقارب الزمان  ( )وحيتمل أنه أراد بذلك تقارب
 .يشبه أوله آخره (4)نفسه يف الشر حىت

 .(6)بقصر أعمار أهله: وقيل

                                 
 يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفنت»: ولفظه( 66 4ح 457/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

 .«القتل»: وما اهلرج؟ قال: قالوا «ويلقى الشح ويكثر اهلرج

 :خترجيه
 . متفق عليه

، ويف (5 6 ح 64 ص)ل واآليات أخرجه البخاري يف االستسقاء، باب ما قيل يف الزالز
، ويف الفنت، باب ظهور الفنت (9 56ح  4  ص... )األدب، باب حسن اخللق والسخاء

 474 ص) -بدون ترمجة بعد باب خروج النار-، وفيه أيضًا يف باب ( 965ح  44 ص)
 (.   9ح

 669 /4)ومسلم يف العلم، باب رفع العلم وقبضه وظهور اجلهل والفنت يف آخر الزمان 
 .واللفظ له(   :69 ح

إذا »: أي يقرب زمان الدنيا من زمان اآلخرة ويؤيده ما ورد يف حديث الرؤيا: فمعناه على هذا القول(   )
إذا كان آخر »: الرواية الثانيةفاملراد هنا دنو الساعة بدليل  «اقترب الزمان مل تكد رؤيا املؤمن تكذب

 . «الزمان ال تكاد رؤيا املؤمن تكذب
وذكره كثري ممن شرح ( 9  / ) «األنوار مشارق»هذا القول القاضي عياض يف ورجح 

 .وستأيت اإلشارة إىل بعض املصادر عقب الفراغ من سياق األقوال ،احلديث
 (.أ)إىل هنا ساقط من  «الزمان»: من قوله(   )
 .«حني»(: س)يف (  4)
يتقارب »: ة فيها، وهو معىن احلديث اآلخرقصر مدة األزمنة ونقصها عما جرت به العاد: وقيل املراد(  6)

عة اوالس، واليوم كالساعة، واجلمعة كاليوم، والشهر كاجلمعة، الزمان حىت تكون السنة كالشهر
 .«كاحتراق السعفة

= 



 114 الميسر في شرح المصابيح

 :ومن الحسان

  .( )«وإمارة على َأْقذاء»: يف حديث حذيفة رضي اهلل عنه قوله  -9  
                                 

بل املراد يف هذا كله نزع الربكة، وأن اليوم مثاًل يصري االنتفاع به بقدر االنتفاع بالساعة : وقيل
واحلق أن املراد نزع الربكة من كل شيء حىت من الزمان وذلك »: جر فقالورجحه ابن ح. الواحدة

 .«من عالمات قرب الساعة
، (44 )وقيل غري ذلك يف تأويل احلديث، وسيأيت للمؤلف مزيد حبث عند شرحه للحديث 

األقرب تفسري »: قال( 565/ ) «فتح الباري»وأختم بقول الشيخ عبدالعزيز بن باز يف تعليقه على 
قارب املذكور يف احلديث مبا وقع يف هذا العصر من تقارب ما بني املدن واألقاليم وقصر زمن الت

 .«املسافة بينها بسبب اختراع الطائرات والسيارات واإلذاعة وما إىل ذلك، واهلل أعلم
، مشارق (74/ )، غريب احلديث له ( 4  / )أعالم احلديث للخطايب : ولالستزادة ينظر

، خمتصر سنن أيب داود للمنذري وينظر معه معامل السنن (55 /4)، إكمال املعلم (9  / )األنوار 
، الكواكب (ب/5  ل)، شرح املصابيح للبيضاوي ( 5/45 )، املنهاج ( 4 - 4 /5)هبامشه 
( 7  -4 /  )و( 565/ )، فتح الباري (44 ، 66 /4 )و( 46 /  )و(    /5)الدراري 

 .-األقوال ومناقشتها وقد توسع يف هذا املوضع يف عرض-
يارسول اهلل أيكون بعد : قلت: عن حذيفة قال: ولفظه( 69 4ح  49/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

وهل : قلت. «السيف»: فما العصمة؟ قال: قلت. «نعم»: كما كان قبله شر؟ قال هذا اخلري شر
مث »: مث ماذا؟ قال: قلت .«نَخذاء وهدنة على َدْقنعم، تكون إمارة على َأ»: قالبعد السيف بقية؟ 

ت وأنت ظهرك وأخذ مالك فأطعه، وإال فُم تنشأ دعاة الضاللة، فإن كان هلل يف األرض خليفة جلَد
مث خيرج الدجال بعد ذلك، معه هنر ونار، فمن وقع »: المث ماذا؟ ق: قلت .«ل شجرةْذعاض على ِج

مث ماذا؟ : قلت: قال .«وزره، ومن وقع يف هنره وجب وزره وحط أجره طَّيف ناره وجب أجره وُح
 .«ب حىت تقوم الساعةِكْرفال ُي ُرْهج امُلَتْنُي»: قال

على الدخن ما  دنةاهليارسول اهلل، : قلت «هدنة على دخن ومجاعة على أقذاء»: ويف رواية
فتنة »: بعد هذا اخلري شر؟ قال: قلت .«ال ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه»: هي؟ قال

ل خري لك من أن ْذعمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار، فإن متت يا حذيفة وأنت عاض على ِج
 .«تتبع أحدًا منهم

 :خترجيه
= 
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لشيخني من طريق أيب إدريس اخلوالين عن تقدم حديث حذيفة هذا يف قسم الصحاح، وهو عند ا

 .وعند مسلم وحده من طريق أيب سالم ممطور احلبشي عن حذيفة. حذيفة
 .وأما هنا فهو من طريق سبيع بن خالد عن حذيفة، وله طرق أخرى َأْوَرَدْت بعَضه

، حيث أخرب أنه حيصل واحلديث واحد يف السؤال عن اخلري والشر الذي يقع بعد عهد النيب 
عند ذكر الشر الثاين، وأما احلديث  «الصحيحني»ووقف احلديث يف . شر، مث خري، مث شر آخر

 :بأمرين «الصحيحني»الذي معنا فاختلف عما يف 
 .اختالف يف بعض األلفاظ، وزيادة يف أثناء احلديث - 
مث خيرج : فقال النيب  «مث ماذا؟»: زيادة يف آخره حيث قال حذيفة بعد الشر الثاين - 
 .إىل آخر احلديث «...الدجال

 .واملؤلف رمحه اهلل إمنا شرح بعض هذه الزيادات واأللفاظ املختلفة
وإمنا هذا . وهذا الذي أوردته ليعلم أن احلديث صحيح يف مجلته ال حيتاج إىل دراسة: أقول

ا التوسع يف التخريج والدراسة للنظر يف ثبوت تلك األلفاظ والزيادات اليت قصد املؤلف بعضه
 .بالشرح

 .وهذا أوان الشروع يف ختريج احلديث
  4 /  )يف اجلامع، باب لزوم اجلماعة  «املصنف»عبدالرزاق يف : أخرجه بلفظ الرواية األوىل

كذا ]أخربنا معمر، عن قتادة، عن نصر بن عاصم الليثي، عن خالد بن خالد اليشكري (   69 ح
 .ويف أوله قصة لليشكري. عن حذيفة[ ترمجتهويقال سبيع بن خالد وسيأيت بيان ذلك يف  .مساه

 : ومن طريق عبدالرزاق أخرجه
 «املسند»، وأمحد يف (46 4ح 4/75)أبو داود يف الفنت واملالحم، باب ذكر الفنت ودالئلها 

 (.7  4ح 6/4 )يف أول كتاب الفنت  «شرح السنة»، والبغوي يف (7 4  ح 4 4/4 )
يف الفنت واملالحم  «املستدرك»، واحلاكم يف (6 4  )، وأمحد (44 4)وأخرجه أبو داود 

وقال  .واحلديث مبعناه «سبيع بن خالد»: من طريق أيب عوانة، عن قتادة، به، وقال(   4/4)
 .ووافقه الذهيب «صحيح اإلسناد»: احلاكم

يف فضائل القرآن، باب األمر بتعلم القرآن  «الكربى»، والنسائي يف (45 4)وأخرجه أبو داود 
، وأبو عبيد ( 44ح  6 / ) «مسنده»وأبو داود الطيالسي يف ، (  46ح 9 /6)ع ما فيه واتبا
اخلروج يف ره كيف الفنت، باب من  «املصنف»يبة يف ش، وابن أيب ( 6 / ) «غريب احلديث»يف 

= 
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 «اإلحسان»، وابن حبان، كما يف ( 4   ح 5  /4 )، وأمحد ( 6 9 ح 9/449) ...الفتنة

من طرق عن سليمان بن املغرية، عن محيد بن (  675ح 74 /  )ء يف الفنت ما جا، باب نيف الره
 .-وسقط من إسناد الطيالسي نصر بن عاصم-. هالل، عن نصر بن عاصم، به، بلفظ الرواية الثانية

   4/4 )، وأمحد ( 6 9 )، وابن أيب شيبة (444)، والطيالسي (49 4)وأخرجه أبو داود 
اح يزيد بن محيد، عن صخر بن بدر العجلي، عن سبيع بن خالد، من طرق عن أيب التي( 6 4  ح

 «سبيع بن خالد أو خالد بن سبيع»: وعند الطيالسي وابن أيب شيبة. به، بنحو حديث معمر
عن عبدالصمد، عن محاد، عن علي بن زيد، عن ( 447  ح 7 4/4 )وأخرجه أمحد 

 .اليشكري، به، ببعض الرواية الثانية

 :رزاقدراسة إسناد عبدال
ثقة ثبت فاضل، إال أن يف روايته عن األعمش وثابت وهشام بن . الصنعاين معمر بن راشد - 

 (.6  ص)تقدمت ترمجته . عروة وعاصم بن أيب النجود شيئًا وكذا ما حدث به بالبصرة
 (.   ص)تقدمت ترمجته . ثقة ثبت كثري التدليس واإلرسال. السدوسي قتادة بن دعامة -2
 .مات بعد الثمانني. البصري الليثي نصر بن عاصم -3

سبيع بن خالد اليشكري، ومالك بن احلويرث، وعمر بن : روى عن خالد بن خالد ويقال
 .طاب وغريهماخل

 .وعنه قتادة بن دعامة، ومحيد بن هالل، ومالك بن دينار وغريهم
 .«صحيح مسلم»وحديثه يف . وكذلك قال الذهيب وابن حجر. «ثقة»: قال النسائي والعجلي

، (77 5)، هتذيب الكمال (6/496)، ثقات ابن حبان (444 )ترتيب ثقات العجلي 
 (.   9)، التقريب ( 4 /6 )، هتذيب التهذيب (  64)الكاشف 
 اليشكري خالد بن سبيع: ، ويقالابن خالد( مبوحدة مصغرًا)سبيع : ، ويقالخالد بن خالد -4
 .«التقريب»من الثانية كما يف  .«الد اليشكريالصواب سبيع بن خ»: وقال اإلمام أمحد. البصري

 .روى عن حذيفة بن اليمان رضي اهلل عنه
 .وعنه نصر بن عاصم، وصخر بن بدر العجلي، وعلي بن زيد بن جدعان، وقتادة

 .«الثقات»ذكره ابن حبان يف 
 .أن العجلي ذكره أيضًا «التهذيب»وذكر ابن حجر يف 

 .«مقبول»: «التقريب»وقال يف 
= 
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، اإلكمال البن (49 /4)و(  6 /4)، ثقات ابن حبان (67 /4)و( 5  / )والتعديل  اجلرح
، (74 / )، هتذيب التهذيب ( 46 )، الكاشف ( 4  )، هتذيب الكمال ( 6 /4)ماكوال 
 (. 5 ص)، اخلالصة للخزرجي (6   )التقريب 

 :احلكم على احلديث
 : احلديث هبذا السند فيه

، وهو ثقة -كما تقدم-( محيد بن هالل العدوي: )نه توبع؛ تابعهلك. قتادة بن دعامة، مدلس -
، السري ( 5  )، الكاشف ( 64 )هتذيب الكمال : ينظر. كما قال ابن معني والنسائي وغريمها

 (. 65 )، التقريب (46/ )، هتذيب التهذيب (44  )، امليزان (67 /6)
 .يعين حيث يتابع وإال فلني احلديث «مقبول»: ري، قال فيه ابن حجرسبيع بن خالد اليشك -

 :وقد توبع على أكثر حديثه، وممن تابعه
كما أوضحت يف . أبو إدريس اخلوالين عند البخاري ومسلم، وأبو سالم احلبشي عند مسلم - 

 .أول التخريج
 .زيد بن وهب - 

(   6 ح 7 /4) «األوسط»يف  ، والطرباين(  4 ح 9  /9) «مسنده»أخرجه البزار يف 
من طريق عبدالسالم بن حرب، عن يزيد بن عبدالرمحن، عن عبدامللك بن ميسرة، عن زيد بن وهب، 

 .عن حذيفة، به، ببعضه
 .أبو الطفيل عامر بن واثلة الصحايب رضي اهلل عنه - 

اهلل، عن احلسني بن مهدي، عن عبدالرزاق، عن بكار بن عبد( 977 ح 5  /9)أخرجه البزار 
 .عن خالد الصفار، عن فرات القزاز، عن أيب الطفيل، عن حذيفة، به، خمتصرًا

وإسنادمها ال ينـزل  «الصحيحني»ويف هذين الطريقني بعض األلفاظ والزيادات اليت مل ترد يف 
 .حلسناعن 

 .واحلاصل أن احلديث هبذا السند حسن فيما توبع فيه
 :ويبقى فيه قضيتان

 .وأن معه هنرًا ونارًاذكر الدجال : األوىل
خرجه البخاري يف أحاديث األنبياء، . وهذه يشهد هلا حديث حذيفة وأيب مسعود األنصاري

 476 ص)، ويف الفنت، باب ذكر الدجال (466 ح 6 9ص)باب ما ذكر عن بين إسرائيل 
= 
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. ( )شبهه بقذى العني. ي يكون اجتماع الناس على من ُجعل أمرياً على فسادٍ من القلوبأ
 .فعلت كذا ويف العني قذى، إذا فعله على كره: يقال

 .( )مجع َقَذاة: مجع َقَذًى، وَقَذًى: وَأْقذاء
 .( )لباباقد مر تفسريه يف هذا  «هدنة على دخن»و

أصلها، ورمبا جعلت العرب  (4)أي على «وأنت عاضُّ على ِجْذل شجرة فمت وإال»: وفيه
 .(5)«ال تبصر اجلذل يف عينك»: ، ومنه احلديث(6)العود: اجِلْذل

                                 
، 6 7 ح 44  /4)، ومسلم يف الفنت وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفة ما معه (6  9ح

 7 4.) 
 .«مث ينتج املهر فال يركب حىت تقوم الساعة»: قوله يف احلديث: الثانية

 .واهلل أعلم. ومل أقف على من تابعه على هذه اجلملة وال على ما يشهد هلا
أليب  «غريب احلديث»وهو يف األصل من (. 5 6 /6)مادة قذى  «الغريبني»ما تقدم بنصه يف (   )

 (.ب/5  ل)، شرح املصابيح للبيضاوي (4/75)ادة هدن الفائق م: وينظر(.  6 / )عبيد 
 (. 65 /5)، ترتيب لسان العرب (54 /7)هتذيب اللغة : ينظر(   )
 (.4  )ينظرشرح احلديث رقم (   )
 (.س)سقطت من  «على»(  4)
ِجْذل : يقال»: وزاد( الليث)القول لـبة سوفيه ن( 6  / )مادة جذل  «الغريبني»أخذه املؤلف من (  6)

، ترتيب اللسان (  /  )هتذيب اللغة : ينظر. «لغتان -وفتحها يعين بكسر اجليم-َجْذل و
( /699.) 

 .عن النيب . احلديث ورد مرفوعًا من طريق جعفر بن برقان، عن يزيد بن األصم، عن أيب هريرة(  5)
  .لكن اختلف على جعفر يف رفعه ووقفه؛ فرواه حممد بن ِحْمَير عنه مرفوعًا كما تقدم

 . ورواه كثري بن هشام ومسكني بن بكري احلذاء عنه موقوفًا على أيب هريرة
 :وإليك ختريج كل وجه

 .الرفع: أواًل
= 
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حدثنا حممد بن عوف احلمصي (    )البن املبارك  «الزهد»أخرجه ابن صاعد يف زوائده على 
: حممد بن محري، به بلفظحدثنا : حدثنا الربيع بن روح، قال: وحممد بن إدريس الرازي أبو حامت، قاال

 .«يف عينه -اجلذل: أو قال-ذى يف عني أخيه، وينسى اجلذع قيبصر أحدكم ال»
، ( 695ح  9/  )يف احلظر واإلباحة، باب الغيبة  «اإلحسان»وأخرجه ابن حبان كما يف 

    /6) «شعب اإلميان»، والبيهقي يف (6 5ح 65 / ) «مسند الشهاب»والقضاعي يف 
 .احلسني بن حممد احلراين، عن كثري بن عبيدعروبة  عن أيب(  595ح

 -(4/77) «يةلاحل»ومن طريقه أبو نعيم يف -( 64 ص) «األمثال»وأبو الشيخ ابن حيان يف 
 .عن إبراهيم بن حممد بن احلسن، عن حممد بن حفص وحيىي بن عثمان

أو قال »: قولهثالثتهم عن حممد بن ِحْمَير، به، بنحوه، لكن ليس يف حديث كثري بن عبيد 
 .«غريب من حديث يزيد، تفرد به حممد بن محري عن جعفر»: وقال أبو نعيم «اجلذل

 .الوقف: ثانيًا
عن كثري بن ( 76 ) «الصمت»، وابن أيب الدنيا يف (   ص) «الزهد»أخرجه أمحد يف 

 .هشام، به، باللفظ السابق
بن ميمون، حدثنا مسكني بن يد بعن حممد بن ع(  67) «األدب املفرد»وأخرجه البخاري يف 

 .بكري احلذاء احلراين، به، كسابقه

 :النظر يف اخلالف
 :الذي يظهر رجحان وقف احلديث على أيب هريرة ألمور

 .أن رواة هذا الوجه أكثر - 
. وهو من أروى الناس له، كما قال العجلي كثري بن هشام: أن يف الرواة عنه هلذا الوجه - 

  .«ثقة» :«التقريب»ويف  «اليوم مات جعفر بن برقان»: ولذلك ملا مات قيل
، تاريخ بغداد (766 )، سؤاالت اآلجري أليب داود (645 )ترتيب ثقات العجلي : ينظر

 (.  65)، التقريب (44 /4)، هتذيب التهذيب ( 44/  )
وقال . وهو خمتلف فيه؛ فقد وثقه ابن معني ودحيم. ديثقد انفرد برفع احل أن حممد بن محري - 
 . «ما علمت إال خريًا»: وقال أمحد .«ليس به بأس»: النسائي

= 
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وقال  .«يكتب حديثه وال حيتج به، وحممد بن حرب وبقية أحب إيل منه»: وقال أبو حامت

هو بذاك ما »: وقال مرة أخرى .«له غرائب وأفراد»: وقال الذهيب .«ليس بالقوي»: يعقوب
  .«صدوق»: وقال ابن حجر .«احلجة، حديثه يعد يف احلسان، وقد انفرد بأحاديث

، (4  /7)، سري أعالم النبالء (96 6)، هتذيب الكمال (7  /9)اجلرح والتعديل : ينظر
 (.9 64)، التقريب (9  /7)، هتذيب التهذيب (9456)ميزان االعتدال 

 .واهلل أعلم. ل هذا من أفرادهفمثل هذا ال حيتمل إذا خالف، فلع: أقول

 :دراسة إسناده مرفوعًا عند ابن صاعد
احلافظ املشهور، املتوىف سنة سبع  بن املنذر احلنظلي، أبو حامت الرازي حممد بن إدريس - 
 .ني ومئتنيوسبع

 .روى عن اإلمام أمحد بن حنبل، وأمحد بن صاحل املصري، وقتيبة بن سعيد وغريهم
 .وعنه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغريهم

 .كان أحد األئمة األثبات احلفاظ، املشهورين بالعلم، املذكورين بالفضل
 «اجلرح والتعديلاب املعرفة لكتتقدمة »وله ترمجة حسنة يف . ومناقبه وفضائله كثرية جدًا

، سري أعالم (6666)، هتذيب الكمال ( 9/ )تاريخ بغداد : وينظر كذلك .(آخره -47 ص)
 (.4 69)، التقريب (4 /7)، هتذيب التهذيب (659/ )، تذكره احلفاظ (49 /  )النبالء 
 .من التاسعة. ، أبو روح احلمصيبن ُخَلْيد احلضرمي الرَّبيع بن روح -2

 .روى عن حممد بن محري، وإمساعيل بن عياش، وبقية بن الوليد وغريهم
 .وعنه أبو حامت الرازي، وحممد بن عوف احلمصي، وحممد بن مسلم بن واره وغريهم

  .«كان ثقة خيارًا»: قال أبو حامت
 .«الثقات»وذكره ابن حبان يف 

 .«ثقة نبيل»: وقال الذهيب
 .«ثقة»: ال ابن حجروق

، الكاشف (456 )، هتذيب الكمال (7  /4)، ثقات ابن حبان ( 45/ )اجلرح والتعديل 
 (.447 )، التقريب (6  / )، هتذيب التهذيب (6 6 )

 .تقدم قريبًا وهو صدوق. بن َأنيس احلمصي حممد بن ِحْمَير -3
= 
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الكاليب موالهم، أبو عبداهلل ( بضم املوحدة وسكون الراء بعدها قاف) ْرقانجعفر بن ُب -4
 .مات سنة مخسني ومئة وقيل بعدها. الرقي

 .روى عن يزيد بن األصم، وميمون بن مهران، والزهري وغريهم
 .وعنه حممد بن محري، وكثري بن هشام، ومسكني بن بكري وغريهم

 .«كان ثقة بقية من بقايا املسلمني»: ن بن عيينةقال سفيا
 .«ما رأيت أفضل منه»: وقال الثوري

 .«جعفر بن برقان واهلل الثقة العدل»: وقال مروان بن حممد
 .«ثقة»: وقال أبو نعيم والعجلي

 :لكن تكلم أكثر أهل العلم يف روايته عن الزهري خاصة: أقول
: وعنه. «هري فال بأس به، ويف حديث الزهري خيطئإذا حدث عن غري الز»: قال اإلمام أمحد

وحديث يزيد بن األصم، وهو يف حديث الزهري يضطرب  [نبن مهرا]ثقة ضابط حلديث ميمون »
 .«وخيتلف فيه

ى عن غري فيما رو ةثق»: وقال مرة. «ثقة، ويضعف يف روايته عن الزهري»: وقال ابن معني
 .«..عيفالزهري، وأما ما روى عن الزهري فهو فيه ض

 .«يف الزهريذاك بليس »: وقال مرة
 .«ثقة، أحاديثه عن الزهري مضطربة»: وقال ابن منري
 .«، ويف غريه ال بأس بهلزهرياليس بالقوي يف »: وقال النسائي

 .وكذلك قال العقيلي وابن عدي والدارقطين وأبو احلسني بن املظفر
 :وتكلم فيه بعضهم دون متييز

 .«لصدق يكتب حديثهحمله ا»: فقال أبو حامت
 .«ال حيتج به إذا انفرد»: وقال ابن خزمية
كان ثقة صدوقًا له رواية وفقه وفتوى يف دهره، وكان كثري اخلطأ يف »: وقال ابن سعد

 .«حديثه
 .ثقة، لكن حديثه عن الزهري مضطرب: خالصة حاله

وثيقه على األصل وهذا هو الذي مشى عليه مجهور األئمة كما تقدم، وُيْحَمل كالم من أطلق ت
 . وهو أنه ثقة، وكالم من لينه أو نسبه لكثرة اخلطأ على حديثه عن الزهري

= 
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فما ذاك إال أنه مل  ،وهو وإن كان قد لني يسرياً يف الزهري»: «تذكرة احلفاظ»وقال الذهيب يف 

ل يالزمه وال هو باملكثر عنه، وأما الرجل يف نفسه فصادق حافظ للحديث كبري الشأن واجب قبو
 .«خربه رمحه اهلل

، ترتيب ثقات العجلي (6 )، من كالم اإلمام أمحد رواية ابنه صاحل ( 75 )طبقات ابن سعد 
، هتذيب (7 7)، الكامل البن عدي (494/ )، اجلرح والتعديل (7  )، ضعفاء العقيلي (9  )

رح علل ، ش( 94)، الكاشف ( 47 )، ميزان االعتدال ( 9 / )، تذكرة احلفاظ (4 7)الكمال 
 (.45 )، حبر الدم (  7)، التقريب ( 9/ )، هتذيب التهذيب (4 5/ )الترمذي البن رجب 

، أبو عوف، كويف نزل الرَّقة، وهو وامسه عمرو بن عبيد بن معاوية الَبكَّائي يزيد بن األصم -5
 .مات سنة ثالث ومئة. ؤمننيابن أخت ميمونة أم امل

روى عن أيب هريرة، وخالته ميمونة بنت احلارث، ومعاوية بن أيب سفيان رضي اهلل عنهم 
 .وغريهم

 .وعنه جعفر بن برقان، وأبو فزارة العبسي، وبسر بن عبداهلل احلضرمي وغريهم
 . «ثقة»: قال ابن سعد والنسائي وأبو زرعة والعجلي

 .جروكذلك قال الذهيب وابن ح
 .«ال يصح له صحبة»: وذكر بعضهم أن له صحبة، وقال أبو نعيم

 .«يقال له رؤية وال يثبت»: وقال ابن حجر
 ، هتذيب( 6 /7)، اجلرح والتعديل (664 )، ترتيب ثقات العجلي (747 )طبقات ابن سعد 

، ( 9 /  )، هتذيب التهذيب (9 4/6)، سري أعالم النبالء (46 5)، الكاشف ( 575)الكمال 
 (. 746)، اإلصابة (9545)التقريب 

 :احلكم على احلديث
 -كما تقدم-احلديث هبذا السند رجاله ثقات عدا حممد بن محري فهو صدوق، لكنه ُمَعلٌّ 

 . فالراجح أنه موقوف على أيب هريرة رضي اهلل عنه. بالوقف
عن كثري بن هشام، وإسناد املوقوف صحيح؛ إذ قد ورد من طريقني يرويه اإلمام أمحد يف أحدمها 

 .واهلل أعلم. عن جعفر بن برقان به، وكثري ثقة كما تقدم
( 445) «األدب املفرد»فقد ورد من كالم عمرو بن العاص عند البخاري يف : ولالستزادة
 (.66 /4) «تاريخ بغداد»واخلطيب يف 

= 
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 .ن تصرب عليهأنك إذا مل تفعل ذلك أدتك املخالفة إىل ماال تستطيع أ: ومعىن احلديث
 .«فال ُيْرِكب حىت تقوم الساعة مث ُيْنَتج امُلْهُر: وفيه
على بناء مامل -ُنِتَجت الفرُس أو الناقةُ : من النَّْتج ال من النََّتاج وال من اإِلْنتاج، تقول: ُيْنَتج
 .َنَتاجًا، وَنَتَجها َأْهُلها َنْتجًا -يسم فاعله

 .( )اْسِتباَنة َحْملها: وقيل. اقتراب ِوالِدها: اإِلْنتاجو
 .( )إذا حان وقت ركوبه «َأْرَكبَ امُلْهُر»: بكسر الكاف، من قوهلم «فال ُيْرِكب»: وقوله
... : ................................وزاد أبو هريرة يف روايته ( )«َعْمياء َصّماء»: وفيه

يريد أن اإلنسان يقع فيها من غري بصرية وحجة، فال يرى فيها موضع قدمه، وال  (4)«بكماء»

                                 
 «املصنف»يبة يف ش، وابن أيب (   ) «الزهد»ومن كالم احلسن البصري عند ابن املبارك يف 

، وفيه يف باب ما قالوا يف البكاء من (46 6 ح  6 /9)يف الزهد، باب كالم احلسن البصري 
 «الصمت»، وابن أيب الدنيا يف (44 ص) «الزهد»، وأمحد يف (  65 ح 5  /9)خشية اهلل 

( 6 .) 
 (.  564/  )، فيض القدير (4  )املقاصد احلسنة : وينظر

 (. 4 / )مادة نتج  «الصحاح»من  -بعض التصرفمع -ما تقدم نقله املؤلف (   )
وفيه تفصيل حسن ال تكاد جتده يف (  67/ )، املصباح املنري (6/  )هتذيب اللغة : وينظر

 .غريه
 (.974/ )، اجملموع املغيث (7  / )الصحاح مادة ركب : ينظر(   )

فال ُيْرَكب املهر : ويف نسخة بفتح الكاف، أي»(: 94 /7) «مرقاة املفاتيح»وقال القاري يف 
 .«ألجل الفنت أو لقرب الزمن

وكالمها  «عمياء وصما»(: أ)بال مهز وبواو العطف، ويف  «عميا وصما»(: ب)و( س)يف األصل و(   )
در التخريج اومص «املصابيح»واملثبت هو لفظ احلديث كما ورد يف . مع سياق احلديث غري مستقيم
 .كما تقدم

لكن ليس يف لفظ ( 6  )تقدم يف قسم الصحاح من هذا الباب برقم حديث أيب هريرة هذا قد (  4)
 :إمنا وردت عند غريمها من طرق أخرى عن أيب هريرة «بكماء»: قوله «الصحيحني»

= 
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حدثنا ( 54 4ح  6 /4)أخرجه كذلك أبو داود يف الفنت واملالحم، باب يف كف اللسان 

ليث، عن حيىي بن سعيد، عن خالد بن أيب عبدامللك بن شعيب بن الليث، حدثين ابن وهب، حدثين ال
: قال عمران، عن عبدالرمحن بن الَبْيَلماين، عن عبدالرمحن بن هرمز، عن أيب هريرة، أن رسول اهلل 

من أشرف هلا استشرفت له، وإشراف اللسان فيها كوقوع  ستكون فتنة صماء بكماء عمياء»
 .«السيف

عن مطلب بن شعيب، عن عبداهلل بن ( 9 49ح 64 /4) «األوسط»وأخرجه الطرباين يف 
ولفظهما ( عبدالرمحن بن هرمز)مكان ( عبدالرمحن بن فروخ)صاحل، عن الليث، به، لكن يف إسناده 

 .واحد
 .«عن حيىي بن سعيد إال الليث بن سعد همل يرو»: وقال الطرباين

؛ فقد تكلم ولعل اخلطأ فيه من عبداهلل بن صاحل كاتب الليث وما أراه إال إسناد واحد،: أقول
ثبت  ،صدوق كثري الغلط»(: 44  ) «التقريب»مجاعة من األئمة يف حفظه، وقال ابن حجر يف 

، (6/45)، اجلرح والتعديل (5 4)ضعفاء العقيلي : تراجع ترمجته يف .«يف كتابه، وكانت فيه غفلة
، ميزان االعتدال (5   )، هتذيب الكمال (6 6 )، الكامل البن عدي (46/ )اجملروحني 

 (.6  /6)، هتذيب التهذيب (946 )، الكاشف (64  )، ديوان الضعفاء (44 4)
متفق على توثيقه وإمامته ( عبداهلل بن وهب بن مسلم أبو حممد املصري)مث إن خمالفه هو 

 (. 5 ص)وتقدمت ترمجته  .«ثقة حافظ عابد»(: 574 ) «التقريب»ويف . وجاللته
 .واهلل أعلم(. عبدالرمحن بن هرمز)فالصواب إذًا ما عند أيب داود، يعين 

 (.459ح 95 ص) «الفنت»وأخرج احلديث أيضًا نعيم بن محاد يف 
عما يكون يف أمته من  يف التاريخ، باب إخباره  «اإلحسان»وأخرجه ابن حبان، كما يف 

حدثنا : أخربنا حممد بن إسحاق بن إبراهيم موىل ثقيف، قال( 5966ح 6/79 )الفنت واحلوادث 
عن عبدالعزيز بن حممد الدراوردي، عن ثور بن زيد، ( بن محاد وقتيبة نعيم)قتيبة بن سعيد، كالمها 

 ، من فتنة عمياءويل للعرب من شر قد اقترب»: قال أيب الغيث، عن أيب هريرة عن النيب عن 
فيها خري من الساعي، شي اصماء بكماء، القاعد فيها خري من القائم، والقائم فيها خري من املاشي، وامل

 .«القيامة ويل للساعي فيها من اهلل يوم

 :دراسة إسناد ابن حبان
= 
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مات . موىل ثقيف بن إبراهيم بن ِمْهران بن عبداهلل، أبو العباس السراج حممد بن إسحاق - 

 .سنة ثالث عشرة وثالث مئة
 .ريان وغريهمروى عن قتيبة بن سعيد، وإسحاق بن راهويه، وحممد بن بكار بن ال

 .وابن حبان وغريهم -يف غري الصحيح-وعنه البخاري ومسلم 
 .«صدوق ثقة»: قال ابن أيب حامت

 .«ثقة متفق عليه من شرط الصحيح»: وقال اخلليلي
وصنف  ،دقني األثبات عين باحلديثاكان من املكثرين الثقات الص»: وقال اخلطيب البغدادي

 .«كتبًا كثرية مشهورة
 .«احلافظ اإلمام الثقة»: وقال الذهيب

، تذكرة (44 / )، تاريخ بغداد (4 4/ )، اإلرشاد للخليلي (75 /9)اجلرح والتعديل 
، طبقات (64 / )، طبقات الشافعية للسبكي (44 /4 )، سري أعالم النبالء (  9/ )احلفاظ 
 (.6 9)احلفاظ 
 (.564ص)ته تقدمت ترمج. ثقة ثبت. قتيبة بن سعيد -2
تقدمت ترمجته . ثقة إال ما حدث عن عبيداهلل بن عمر. الدراوردي عبدالعزيز بن حممد -3

 (. 6 ص)
 .مات سنة مخس وثالثني ومئة. املدين، موىل بين الدِّيل ابن بكر الدِّيلي ثور بن زيد -4

 .روى عن سامل أيب الغيث، وسعيد املقربي، واحلسن البصري وغريهم
 .وعنه عبدالعزيز الدراوردي، وسليمان بن بالل، ومالك بن أنس وغريهم

 .«ثقة»: قال حيىي القطان وابن معني وأبو زرعة والنسائي
 .«من متقين أهل املدينة»: بن حبانوقال ا

 .«صاحل احلديث»: وقال أمحد وأبو حامت
 .وروى له اجلماعة. «ثقة»: «التقريب»و «الكاشف»ويف 

، (6 6 )، مشاهري علماء األمصار (4  /5)، ثقات ابن حبان (454/ )اجلرح والتعديل 
، (465 )االعتدال ، ميزان (  9)، الكاشف (456)، هتذيب الكمال (46 )ثقات ابن شاهني 
 (.4 4ص)، هدي الساري (467)، التقريب (7 / )هتذيب التهذيب 

 .من الثالثة. ، موىل عبداهلل بن مطيعسامل املدين: أبو الغيث -5
= 
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إىل احلق وال َيْلوي إىل من يريد  ( )يستطيع أن يقيم حجة على ما يأتيه من أمره، وال يستمع
 (6)مُّونوَيَص (4)َيْعَمون فيها ( )والَبَكم إليها؛ ألن الناس ( )فأضاف الَعَمى والصََّمم. نصحه

 . (5)وَيْبَكُمون على ما ذكرنا

                                 
 .روى عن أيب هريرة رضي اهلل عنه

 .وعنه ثور بن زيد، وسعيد املقربي، وصفوان بن سليم وغريهم
 .«كان ثقة حسن احلديث»: قال ابن سعد

 .«ثقة»: وقال ابن معني والنسائي والترمذي
 .«حجة»وقال الذهيب 

 .وروى له اجلماعة .«ثقة»: وقال ابن حجر
بري للبخاري ، التاريخ الك(6 7)، تاريخ ابن معني برواية الدوري (4 7)طبقات ابن سعد 

، ثقات ابن (47 /4)، اجلرح والتعديل (7/47)، سنن الترمذي (  9 )، الكىن ملسلم (64 /4)
، (945 )، الكاشف ( 5  )، هتذيب الكمال (    )، التعديل والتجريح (65 /4)حبان 
 (.76  )، التقريب (46 / )، هتذيب التهذيب (654 )امليزان 

 :احلكم على احلديث
 .واهلل أعلم. سند صحيحاحلديث هبذا ال

 (. ب)و (س)، واملثبت من «يسمع»(: أ)يف األصل و(   )
 (.64/ )القاموس مادة مسع : ينظر. أي يصغي إليه «يستمع إىل احلق»: ومعىن

 (.س)، واملثبت من «الصم»(: ب)و( أ)يف األصل و(   )
 (.أ)ساقطة من  «الناس»(   )
 .(ب)و( س)من  «فيها»(  4)
. َصمَّ َيَصمُّ بفتحهما، وَصِممَ بالكسر نادر، َصمَّاً وَصَمَمًا»(: 4/77)مادة صمم  «لقاموسا»قال يف (  6)

 .«انسداد األذن وثقل السمع: والصََّمم
، شرح (47 / )النهاية البن األثري مادة بكم : لالستزادة يف تفسري هذه اجلملة من احلديث ينظر(  5)

 (.96 /7)، مرقاة املفاتيح (  4 /  )يب ، شرح الطيـ(أ/9  ل)املصابيح للبيضاوي 
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 . ( )«َيْبُلغ البيُت العبَد»: يف حديث أيب ذر رضي اهلل عنه ومنه قوله  -4  
                                 

كنت : قال رضي اهلل عنهعن أيب ذر »: ولفظه بتمامه( 64 4ح  49/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )
كيف بك يا أبا ذر إذا »: يومًا على محار، فلما جاوزنا بيوت املدينة قال رديفًا خلف رسول اهلل 

اهلل ورسوله : قلت: قال «اجلوع؟تقوم عن فراشك فال تبلغ مسجدك حىت جيهدك  ملدينة جوعاكان ب
إذا كان باملدينة موت يبلغ البيت  كيف بك يا أبا ذر»: مث قال. «تعفف يا أبا ذر»: أعلم، قال

: قال «ر يا أبا ذرتصبَّ»: اهلل ورسوله أعلم، قال: قلت: قال «العبد، حىت أنه يباع القرب بالعبد؟
اهلل ورسوله أعلم، : قلت: قال «كيف بك يا أباذر إذا كان باملدينة قتل تغمر الدماء أحجار الزيت؟»
فكيف : قلت. «شاركت القوم إذًا»: وألبس السالح؟ قال: تقل: قال. «تأيت َمْن أنَت ِمْنه»: قال

ناحية ثوبك على وجهك ليبوء  إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق»: أصنع يارسول اهلل؟ قال
 .«بإمثك وإمثه

 :خترجيه
 . هذا احلديث يرويه أبو عمران اجلوين، عن عبداهلل بن الصامت، عن أيب ذر

 . هكذا يرويه مجاهري أصحاب أيب عمران
وخالفهم محاد بن زيد فرواه عن أيب عمران، عن املشعث بن طريف، عن عبداهلل بن الصامت، 

 :فهذان وجهان وإليك خترجيهما(. املشعث بن طريف)ناده فزاد يف إس. عن أيب ذر
 (أبو عمران عن عبداهلل بن الصامت عن أيب ذر): الوجه األول

-( 7 69 ح  6 /  )يف اجلامع، باب الفنت  «املصنف»أخرجه هبذا اللفظ عبدالرزاق يف 
واملالحم  ، ويف الفنت(69 -65 / )يف قتال أهل البغي  «املستدرك»ومن طريقه احلاكم يف 

 .عن معمر -(6  4ح   /6 )أول كتاب الفنت  يف «شرح السنة»، والبغوي يف (  4/4)
ومن طريقه نعيم بن محاد يف  -(46 ح 66 ص) «مسنده»وأخرجه عبداهلل بن املبارك يف 

ما جاء يف الفنت باب رهن، يف ال «اإلحسان»وابن حبان كما يف ، -(44 ح  6 / ) «الفنت»
 .عن محاد بن سلمة(   4/4)واحلاكم ، -(6756ح  7 /  )

 66 /6 ) «مسنده»، وأمحد يف (6 4ح 54 / ) «الفنت»وأخرجه نعيم بن محاد يف 
 .عن عبدالعزيز بن عبدالصمد العمي( 446  ح

 «السنة»ومن طريقه اخلالل يف -( 6    ح  6 /6 ) «مسنده»وأخرجه أمحد يف 
 «حساناإل»، وابن حبان كما يف (767 ح 94 /7) «مسنده»، والبزار يف -(64 ح 46 / )

= 
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عن ( 5546ح 97-6/94 )عما يكون يف أمته من الفنت واحلوادث  يف التاريخ، باب إخباره 

 .مرحوم
 من طريق أيب عامر( 4 6) «أماليه»، واحملاملي يف (764 ) «مسنده»وأخرجه البزار يف 

 .صاحل بن رستم
(  7 /4) ...ب النهي عن القتال يف الفرقةيف قتال أهل البغي، با «سننه»وأخرجه البيهقي يف 

 .من طريق شعبة
 .ووافقه الذهيب «صحيح على شرط الشيخني»: وقال احلاكم. ستتهم عن أيب عمران، به

 (أبو عمران عن امُلَشعِّث بن طريف عن عبداهلل بن الصامت عن أيب ذر): الوجه الثاين
، ويف ( 5 4ح  6 /4)السعي يف الفتنة  أخرجه أبو داود يف الفنت واملالحم، باب يف النهي عن

 .عن مسدد( 4467ح  4 /4)احلدود، باب يف قطع النباش 
 .عن أمحد بن عبدة( 764 ح 64  / )وابن ماجه يف الفنت، باب التثبت يف الفتنة 

 (. 45ح 59 / ) «مسنده»وأبو داود الطيالسي يف 
 .عن حممد بن عبدامللك( 4 7 ح 56 /7)وأخرجه البزار 

 .من طريق سعيد بن هبرية( 4 4/4)كم واحلا
من طريق ( 57 /4... )، ويف السرقة، باب النباش يقطع( 7 /4) -املوضع السابق-والبيهقي 

 .أيب الربيع
 .أمحد بن املقداممن طريق ( 6 /4 )يف ترمجة املشعث بن طريف  «هتذيب الكمال»واملزي يف 

 .سبعتهم عن محاد بن زيد، عن أيب عمران، به

 :يف اخلالفالنظر 
يف اإلسناد ِسوى محاد بن زيد، خمالفاً بذلك سائر ( امُلَشعِّث بن طريف)تبني مما سبق أنه مل يذكر 

محاد بن سلمة، ومعمر، وشعبة بن احلجاج، ومرحوم بن عبدالعزيز، : )أصحاب أيب عمران وهم
 (.وعبدالعزيز بن عبدالصمد العمي، وأبو عامر صاحل بن رستم

مل يذكر املشعث يف هذا احلديث غري محاد بن »: -قب خترجيه للحديثع-وقال أبو داود 
عن عبداهلل بن الصامت عن أيب ذر، وهذا احلديث رواه مجاعة عن أيب عمران »: وقال البزار. «زيد

 .«إال محاد ابن زيد فرواه عن أيب عمران عن املشعث بن طريف عن عبداهلل بن الصامت عن أيب ذر
= 
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مام ثبت كما هو معلوم، لكن خمالفته هلؤالء اجلمع وفيهم أئمة حفاظ ومحاد بن زيد إ: أقول

كمعمر وشعبة وعبدالعزيز العمي ومحاد بن سلمة، مع عدم املتابع له، تدل على أنه أخطأ يف حديثه، 
ما عندي أعلم حبديث أيوب من »: وال عجب يف ذلك فقد خيطئ احلافظ الثبت، قال اإلمام أمحد

 (.76 / ) «شرح العلل»نقله ابن رجب يف  «أ يف غري شيءبن زيد وقد أخطامحاد 
أوىل بالصواب، وال يعل حديثهم حبديث  -وفيهم من قد ذكرت-واحلاصل أن حديث اجلماعة 

 .واهلل أعلم. محاد بن زيد

 :دراسة إسناد عبدالرزاق
ن يف روايته عن األعمش وثابت وهشام بن ثقة ثبت فاضل، إال أ. الصنعاين معمر بن راشد - 

 (.6  ص)تقدمت ترمجته . عروة وعاصم بن أيب النجود شيئًا وكذا ما حدث به بالبصرة
مات سنة مثان . الكندي البصري: ، ويقالاألزدي عبدامللك بن حبيب: أبو عمران اجَلْوين -2

 .وعشرين ومئة
 .روى عن عبداهلل بن الصامت، وأنس بن مالك وجندب بن عبداهلل رضي اهلل عنهم وغريهم

 .وعنه معمر بن راشد، وشعبة بن احلجاج، ومحاد بن سلمة وغريهم
 «ثقة»: قال ابن سعد وابن معني

 .«ليس به بأس»: النسائيوقال 
 .«صاحل»: وقال أبو حامت

 .«الصحيحني»وحديثه يف . «ثقة»: «تقريبال»و «الكاشف»ويف 
، (6 6/4)، التاريخ الكبري للبخاري (6  ص)، طبقات خليفة ( 5  )طبقات ابن سعد 

 ، التعديل(9  /6)، ثقات ابن حبان (969)، مشاهري علماء األمصار (45 /6)اجلرح والتعديل 
، (445 )، الكاشف (66 /6)، سري أعالم النبالء (  6 )، هتذيب الكمال ( 76/ )والتجريح 

 (. 9 4)، التقريب (45 /5)هتذيب التهذيب 
مات سنة اثنتني . البصري، ابن أخي أيب ذر رضي اهلل عنه الغفاري عبداهلل بن الصامت -3
 . وسبعني

 .عمه أيب ذر، وحذيفة بن اليمان، وعبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهم وغريهمروى عن 
 .وعنه أبو عمران اجلوين، ومحيد بن هالل، وعمرو بن مرة وغريهم

 .«الثقات»وذكره ابن حبان يف . «ثقة»: قال ابن سعد والنسائي والعجلي
= 
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 .األموات وقلة من يقوم بأمرهم ( )أي يباع بالعبد؛ لكثرة. القرب: بالبيت ( )يريد
 .(6)إىل أن مواضع القبور تضيق عليهم (4)فيه ( )وقد ذهب بعض أهل العلم

وفشا فيهم كل الفشو ال  (9)هو األول؛ ألن املوت وإن استمر يف األحياء (5)والصواب
 .األمكنة ( )هبم إىل ذلك، وقد وسع اهلل عليهم (4)ينتهي

                                 
 .«يكتب حديثه»: وقال أبو حامت

 .«صحيح مسلم»يثه يف وحد. «ثقة»: «التقريب»و «الكاشف»ويف 
، اجلرح والتعديل (767)، ترتيب ثقات العجلي (54 ص)، تارخيه ( 7 ص)طبقات خليفة 

، الكاشف ( 7 4)، ميزان االعتدال (7   )، هتذيب الكمال (6 /6)، ثقات ابن حبان (6/44)
 (. 7  )، التقريب (   /6)، هتذيب التهذيب (46 )، من تكلم فيه وهو موثق ( 94 )

 :على احلديث احلكم
 .واهلل أعلم. -كما تقدم-وقد صححه احلاكم والذهيب . احلديث هبذا السند صحيح

 .«أراد»: يف النسخ األخرى(   )
 .«ولكثرة»(: س)يف (   )
 (.ب)مكاهنا بياض يف  «العلم»(   )
 .(ب)و( س)من  «فيه»(  4)
 (.  /6 ) «شرح السنة» ، والبغوي يف(45 /5) «معامل السنن»اخلطايب يف : ذكر القولني(  6)

، واهلروي يف (4  /4 ) «هتذيب اللغة»األزهري يف : -وحده-وحكى القول الثاين 
وإىل هذا »: -أي القتيـيب-كالمها عن القتيـيب ويف آخره قال(    / )مادة بيت  «الغريبني»

 .«ذهب محاد يف تأويله
 «مرقاة املفاتيح»، (4 4 /  )للطيـيب  «شرح املشكاة»: وهناك أقوال أخرى تراجع يف

 (.55 /9 ) «بذل اجملهود»، (7  /  ) «عون املعبود»، (95 /7)
 .«فالصواب»(: ب)و( س)يف (  5)
 .«باألحياء»(: ب)و( س)يف (  9)
 .ةهنا نافي( ال)حبذف الياء، وهو خطأ؛ ألن  «ال ينته»(: أ)يف األصل و(  4)

 .جازمة (مل)وهي صواب أيضًا؛ ألن  «مل ينته»(: ب)و( س)ويف 
= 
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اليت كانت هبا  ( )هي من احَلرَّة: ( )أحجار الزيت. «الزيت أحجاَر تغمر الدماُء»: وفيه
.............................................................................  (4)الَوْقعة

                                 
، وأما حذف الياء (أ)هي املثبتة يف األصل، وهي كذلك يف ( ال)وإمنا اخترت العبارة األوىل؛ ألن 

 .فهو خطأ يسهل وقوعه من النساخ( ينته)من 
 .«عليه»(: أ)يف (   )
 .(ب)و( س)من  «أحجار الزيت»(   )

: ينظر. إذا استسقى النيب وهو موضع باملدينة غريب املسجد، قريب من الزَّْوراء، إليه كان يربز 
، خالصة الوفاء بأخبار دار املصطفى (67 / )، معجم البلدان (5 4/ )معجم ما استعجم 

 (. 64/ )للسمهودي 
أنه اآلن ضمن ( 4  ص) «معامل املدينةخ يتار»وذكر عبيداهلل حممد كردي يف تعليقه على 

 .التوسعة الغربية للمسجد النبوي
ترتيب لسان العرب : ينظر .«رض ذات حجارة سود، واجلمع ِحَرار وَحرَّاتأ»: احلرة يف األصل(   )

 (.7  / )، املصباح املنري (4 4/ )مادة حرر 
 .احلرة الغربية باملدينة النبوية: ومراد املؤلف هنا

 .وستنيوكانت يف آخر ذي احلجة من سنة ثالث ( وقعة احلرة)عرفت هذه الوقعة باسم (  4)
، مروج الذهب (4 5/  )، البداية والنهاية (464/ )الروض األنف : ولالستزادة ينظر

( /94.) 
رمحه -من احلرة اليت كانت هبا الوقعة َوْهم منه ( أحجار الزيت)لكن قول املؤلف بأن : أقول

ة ، وأما الوقعة فكانت يف احلر-كما تقدم-موضعها غرب املسجد ( أحجار الزيت)؛ فإن -اهلل
الشرقية، وتعرف حبرة واقم أو حرة زهرة كلها تطلق على املوضع الذي وقعت فيه هذه الوقعة، وهذا 

 :هو الذي ذكره املؤرخون يف كتبهم والشعراء يف قصائدهم ومن ذلك قول بعضهم
 .فإنا على اإلسالم أول من قتل    فإن تقتلونا يوم حرة واقم

وورد يف بعض األحاديث اإلشارة إىل هذه الوقعة ومكاهنا، وعقد ابن كثري فصاًل يف سياق هذه 
 .«ذكر اإلخبار عن وقعة احلرة اليت كانت يف زمن يزيد»: األحاديث والكالم عليها فقال

، معجم البلدان (4 /5)يخ ، البدء والتار( 5/49)دالئل النبوة للبيهقي : -سوى ما سبق-ينظر 
، التحفة اللطيفة يف (   ص)، املغامن املطابة يف معامل طابة ( 4 /7)، البداية والنهاية (47 / )

= 
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 ( )امللقب بامُلْسِرف ( )مسلم بن عقبة امُلرِّي: ، واألمري على تلك اجليوش العاتية( )زمن يزيد
 .املستبيح حلرم الرسول 

من املدينة، فاستباح حرمتها، وقتل رجاهلا، وعاث  (4)وكان نزوله بعسكره يف احلرَّة الغربية
 .مخسة: فيها ثالثة أيام، وقيل

                                 
، الدر الثمني (676،  67/ )، خالصة الوفاء بأخبار دار املصطفى (6  / )تاريخ املدينة الشريفة 

 (.69 -64 ص)يف معامل دار الرسول األمني 
اخلليفة، ولد سنة مخس أو ست أو سبع . ، أبو خالد األمويبن معاوية بن أيب سفيانهو يزيد (   )

وعشرين، وبويع له باخلالفة بعد أبيه، ومات يف ربيع األول سنة أربع وستني، فكانت خالفته أقل من 
 . أربع سنني

وهذا هو رأي  «نه ال ُيَسب وال ُيَحبأ»: األقوال اختلف الناس فيه اختالفًا كبريًا، وأعدل
والبن . اإلمام أمحد وطائفة من السلف، ونصره شيخ اإلسالم ابن تيمية واحلافظان الذهيب وابن كثري

 . تيمية كالم نفيس يف بيان حاله حيسن الرجوع إليه
- 4/44)و( 4 4-467/ )، جمموع فتاوى ابن تيمية (74 /56)تاريخ دمشق : ينظر

 (.9 5/  )، البداية والنهاية (6 /4)، سري أعالم النبالء (444
 .هو خطأو «سياملر»(: أ)يف (   )

: قال ابن عساكر( ُمسِرف بن عقبة)املعروف بـ. وهو مسلم بن عقبة بن رباح امُلرِّي، أبو عقبة
قعة ومل حيفظ أنه رآه، وشهد صفني مع معاوية وكان على الرجالة، وهو صاحب و أدرك النيب »

ومل يلبث أن مات بعد وقعة احلرة بأيام، قرب املدينة وهو يف الطريق  .«احلرة، وكانت داره بدمشق
 .إىل مكة، وذلك يف حمرم سنة أربع وستني

، ( 5 / )، النجوم الزاهرة (  5/  )، البداية والنهاية ( 6 /64)تاريخ دمشق : ينظر
 (. 4 44)اإلصابة 

 (.ب)سقطت من  «املسرف»كلمة (   )
 .تنظر املصادر السابقة. ولقب بذلك لكثرة ما أسرف يف القتل يوم احلرة

 .وقد نبهت على هذا آنفًا «احلرة الشرقية»: كذا قال، والصواب(  4)
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كه املوت وهو بني ، ومل يلبث أن أدر( )فال جرم أنه امناع كما ينماع امللح يف املاء
 .، وخسر هنالك املبطلون( )احلرمني

                                 
ُد ال يكي»: يقول مسعت رسول اهلل : يشري املؤلف إىل حديث سعد بن أيب وقاص رضي اهلل عنه قال(   )

 .«كما ينماع امللح يف املاء أهَل املدينة أحٌد إال امناع
، ومسلم يف (499 ح  9 ص)أخرجه البخاري يف فضائل املدينة، باب إمث من كاد أهل املدينة 

، وفيه يف باب من أراد أهل املدينة بسوء ( 5  : 456ح  77/ ... )احلج، باب فضل املدينة
 .اريواللفظ للبخ( 49  )

 (.49  : 476)و( 45  )وأخرجه مسلم من حديث أيب هريرة يف املوضع السابق برقم 
 ذلك حكمه يف اآلخرة، ويؤيد هذا لفظ عند مسلم : واختلف يف تفسري احلديث، فقيل: أقول

وال يريد أحد أهل املدينة بسوء إال أذابه اهلل يف النار ذوب الرصاص أو ذوب »: قال -املوضع األول-
بل ذلك يف الدنيا فال ميهله اهلل بل يذهب سلطانه عن قرب، كما وقع ملسلم بن : وقيل .«يف املاء امللح

، (4/444)إكمال املعلم : ينظر. وقيل غري ذلك. عقبة فإنه عوجل عن قرب وكذلك الذي أرسله
 (.   /4)، فتح الباري (45 /7)، املنهاج ( 44/ )املفهم 

 .تقدم ذكر وفاته يف ترمجته(   )
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كيَف »: قال اهلل  ( )ومنه حديث عبداهلل بن عمرو رضي اهلل عنه، أن رسول -7  
 .( )احلديث «...بَك إذا بقيت يف ُحَثالة من الناس
                                 

 .«لنيبأن ا»(: أ)و( ب)و( س)يف (   )
يَف بَك إذا بقيت يف ُحثالة من الناس ك»: ولفظه( 67 4ح  49/ ) «صابيحامل»احلديث يف (   )

: فبم تأمرين؟ قال: قال. وشبَّك بني أصابعه «َمِرَجت عهودهم وأماناهتم، واختلفوا فكانوا هكذا
 .«وإياك وعوامهممبا تعرف، ودع ما تنكر، وعليك خباصة نفسك،  عليك»

 :خترجيه
 :رواه عن عبداهلل بن عمرو عدٌد من الرواة، منهم

 .عمارة بن عمرو بن حزم - 
 .حدثنا القعنيب(  4 4ح    /4)أخرجه أبو داود يف املالحم، باب األمر والنهي 

حدثنا هشام بن عمار وحممد ( 769 ح 69  / )وابن ماجه يف الفنت، باب التثبت يف الفتنة 
 .باحابن الص

 (. 57) «لفنتا»ونعيم بن محاد يف 
 .أربعتهم عن عبدالعزيز بن أيب حازم

يف الفنت واملالحم  «ركاملستد»، واحلاكم يف ( 965ح 4 5/  )وأخرجه اإلمام أمحد 
 .عن سعيد بن منصور( 6 4/4)

 .عن قتيبة بن سعيد -نفس املوضع-وأمحد أيضًا 
 .كالمها عن يعقوب بن عبدالرمحن

عن أيب حازم، عن عمارة بن عمرو بن ( العزيز بن أيب حازم ويعقوب بن عبدالرمحنعبد)كالمها 
ا روي عن هكذ»: وقال أبو داود. ه الذهيبوأقر «صحيح اإلسناد»: وقال احلاكم. حزم، به، بنحوه

 .«من غري وجه عبداهلل بن عمرو عن النيب 
 .عكرمة موىل ابن عباس -2

يف الفنت، باب من كره اخلروج يف  «صنفامل»يبة يف ، وابن أيب ش( 4 4)أخرجه أبو داود 
( 49 /4) «الضعفاء»، والعقيلي يف (5749ح 655/  )، وأمحد (64 9 ح 9/449... )الفتنة

 .عن أيب نعيم الفضل بن دكني
 .من طريق خملد(   66 ح 5/67)يف عمل اليوم والليلة، باب التفدية  «ىالكرب»والنسائي يف 

= 
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من طريق يونس بن ( 7 4)يف باب تفدية الرجل أخاه  «يوم والليلةعمل ال»وابن السين يف 

 .بكري
 .من طريق حممد بن عبيد الطنافسي(  4 /4)يف األدب  «ستدركامل»واحلاكم يف 

 .من طريق عبيداهلل بن موسى( 6 4/6)ويف الفنت واملالحم 
 .عاىف بن عمرانمن طريق امل( 9  ح  5 / ) «لواردة يف الفنتالسنن ا»وأبو عمرو الداين يف 

ستتهم عن يونس بن أيب إسحاق، عن هالل بن خباب، حدثين عكرمة موىل ابن عباس، به، 
 .«م بيتك وَأْمِلك عليك لسانكالز»: مبعناه وزاد يف أثنائه
: ينظر «سنده حسن»: وقال املنذري والعراقي. وأقره الذهيب «اإلسناد صحيح»: وقال احلاكم

 (.549/ )، فيض القدير (95  / )دين ختريج أحاديث إحياء علوم ال
 .احلسن البصري -3

ومن طريقه -(  694 ح 67 /  )اجلامع، باب الفنت يف  «نفاملص»أخرجه عبدالرزاق يف 
عن معمر، عن غري واحد  -(   4ح   /6 )ول كتاب الفنت يف أ «نةشرح الس»البغوي يف 

 .قتادة: منهم
 .ن يونسعن إمساعيل، ع( 5664ح 64/  )واإلمام أمحد 

 .عن أيب معاوية، عن إمساعيل بن مسلم( 4   ح  64/ ) «الزهد»وهناد يف 
 .عن إسحاق، عن أيب األشهب(  99ح  99/ ) «بغية الباحث»واحلارث بن أسامة كما يف 

 .من طريق كثري بن زياد( 645 ح 5  / ) «طاألوس»والطرباين يف 
 .ريق الربيع بن صبيحمن ط( 64 ح 694/ )و( 4  ح 56 / )وأبو عمرو الداين 

 .من طريق مبارك بن فضالة( 65 ح 696/ )وأيضًا 
وسقط قتادة . «املصابيح»ولفظه أقرب األلفاظ ملا أورده صاحب . سبعتهم عن احلسن البصري

ت مع خرج»: املطبوع وقد بينه إسناد البغوي، مث هو الزم اإلثبات؛ فإن معمرًا قال «املصنف»من 
 (.65 /4 )هتذيب الكمال  «وطلبت العلم سنة مات احلسن الصبيان إىل جنازة احلسن

 .شعيب بن حممد بن عبداهلل بن عمرو بن العاص -4
حدثنا حسني بن حممد، حدثنا حممد بن مطرف، عن أيب ( 9647ح 5 5/  )أخرجه أمحد 

 .بنحوه. حازم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، به
 .عقبة بن أوس -5

= 
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مسعت أمحد بن حممد بن بالل، يذكر عن ( 446 ح 5/445) «مسنده»أخرجه البزار يف 

، عن أيوب، عن حممد بن سريين، عن عقبة بن [الرقي]عيسى ابن عبداهلل، عن عبيداهلل بن عمرو 
احلديث يروى عن عبداهلل بن عمرو من وجوه، وال نعلم له إسنادًا أحسن  وهذا»: وقال. أوس، به

 .«من إسناد عقبة بن أوس عن عبداهلل بن عمرو
: حدثنا عبداهلل بن أمحد بن حنبل، قال( 77 4ح    /4) «األوسط»وأخرجه الطرباين يف 

فزاد يف اإلسناد . نا عبيداهلل بن عمرو، عن معمر، عن أيوب، به: حدثين عيسى بن سامل الشاشي، قال
ال مل يرو هذا احلديث عن أيوب إال معمر، وال عن معمر إ»: وقال( معمرًا: )بني عبيداهلل وأيوب

 .«عبيداهلل بن عمرو، تفرد به عيسى بن سامل
 .سعيد بن َزْرِبي -6

أخربنا َذوَّاد بن : أخربنا شهاب بن عباد، قال: حدثنا روح بن حامت، قال( 444 )أخرجه البزار 
 .أخربنا مطرف، عن سعيد بن زريب، به: ُعْلَبة، قال

 :دراسة إسناد أمحد عن سعيد بن منصور
اإلمام صاحب . نزيل مكة عبة اخلراساين، أبو عثمان املروزيبن ش سعيد بن منصور - 

 .مات سنة سبع وعشرين ومئتني. «السنن»
 .روى عن يعقوب بن عبدالرمحن، ومحاد بن زيد، وسفيان بن عيينة وغريهم

 .وعنه اإلمام أمحد، ومسلم، وأبو زرعة الرازي وغريهم
 .كان اإلمام أمحد حيسن الثناء عليه ويفخم أمره

 .«ثقة»: وقال ابن منري وابن سعد وأبو حامت وابن خراش وغريهم
 .«الصحيحني»أحد أئمة احلديث له مصنفات كثرية متفق على إخراجه يف »: وقال احلاكم

 .«كان ممن مجع وصنف، من املتقنني األثبات»: وقال أبو حامت ابن حبان
 .«ثقة متفق عليه»: وقال اخلليلي «ثقة ثبت»: قانعوقال ابن 

 .«ثقة مصنف، وكان ال يرجع عما يف كتابه لشدة وثوقه به»: وقال ابن حجر
، تذكرة احلفاظ ( 5  )، هتذيب الكمال (54 /4)، ثقات ابن حبان (4/54)اجلرح والتعديل 

 (.77  )قريب ، الت(4/94)، هتذيب التهذيب (6/645 )، سري أعالم النبالء (5 4/ )
املدين، نزيل ( بتشديد التحتانية) بن حممد بن عبداهلل بن عبٍد القارّي يعقوب بن عبدالرمحن -2

 .مات سنة إحدى ومثانني ومئة. اإلسكندرية، حليف بين زهرة
= 
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 .روى عن أيب حازم، وحممد بن عجالن، وموسى بن عقبة وغريهم

 .وعنه سعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد، وعبداهلل بن وهب وغريهم
 .«ثقة»: قال أمحد وابن معني

من األثبات يف » :«مشاهري علماء األمصار»وقال يف . «الثقات»وذكره ابن حبان يف 
 .«الروايات
 .«الصحيحني»وحديثه يف . «ثقة»: «التقريب»ويف 

، مشاهري (9/544)، ثقات ابن حبان (6  /7)، اجلرح والتعديل ( 54/ )تاريخ الدوري 
، هتذيب التهذيب (9676)، هتذيب الكمال (664 )، ثقات ابن شاهني (6 6 )علماء األمصار 

 (.4 94)، التقريب ( 4 /  )
التَّمَّار، املدين، القاص، الزاهد ( وهو األحدب)، األْفَزر األعرج سلمة بن دينار: أبو حازم -3

 .أربع وأربعني ومئة وقيل غريذلك: مات سنة أربعني وقيل. احلكيم، موىل األسود بن سفيان
 .روى عن عمارة بن عمرو بن حزم، وذكوان السمان، وحممد بن املنكدر وغريهم

 .بن أيب حازم، ومالك بن أنس وغريهم وعنه يعقوب بن عبدالرمحن، وابنه عبدالعزيز
 .«ثقة»: قال اإلمام أمحد وابن معني وأبو حامت والنسائي

 .«كان ثقة كثري احلديث»: وقال ابن سعد
 .«رجل صاحل ،مدين ثقة تابعي»: وقال العجلي

 .«ثقة مل يكن يف زمانه مثله»: وقال ابن خزمية
 .«الصحيحني»وحديثه يف . «ثقة عابد»: «التقريب»ويف 

، ترتيب ثقات العجلي (   ص)القسم املتمم لتابعي أهل املدينة ومن بعدهم -طبقات ابن سعد 
، (696)، مشاهري علماء األمصار (5  /4)، ثقات ابن حبان (67 /4)، اجلرح والتعديل ( 54)

، تذكرة احلفاظ (5/75)، سري أعالم النبالء (466 )، هتذيب الكمال (7  / )حلية األولياء 
 (.447 )، التقريب (5  /4)، هتذيب التهذيب (   / )

ذكره خليفة بن خياط . ، املدينابن عمرو بن حزم األنصاري( بضم أوله والتخفيف) ُعَمارة -4
تل ق»: وقال يعقوب بن حممد. يف تسمية من قتل من األنصار باحلرة، وكانت احلرة سنة ثالث وستني

 .يعين سنة ثالث وسبعني «مع ابن الزبري
 .روى عن عبداهلل بن عمرو، وأيب بن كعب

= 
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 .وعنه أبو حازم، وعمرو بن كثري بن أفلح، وحيىي بن عبداهلل بن عبدالرمحن بن سعد بن زرارة

 .«مدين تابعي ثقة»: قال العجلي
 .«الثقات»وذكره ابن حبان يف 
 .«ثقة»: التقريب»وقال ابن حجر يف 

، (96، 4 /4)ابن خزمية : ومن أصحاب الصحاح. وقد خرج له أبو داود وابن ماجه: لأقو
. وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهيب( 77 / )، واحلاكم (اإلحسان - 4/5)وابن حبان 

 (.4 /4)والضياء املقدسي 
، ترتيب ثقات (5/479)، التاريخ الكبري (44 ص)تاريخ خليفة بن خياط : مصادر ترمجته

، هتذيب الكمال ( 4 /6)، ثقات ابن حبان (55 /5)، اجلرح والتعديل (4   )لي العج
 (.4466)، التقريب (54 /9)، هتذيب التهذيب (6 46)، الكاشف ( 7 4)

 : احلكم على احلديث
وقد صححه احلاكم ووافقه . صحيح هبذا اإلسناد، ويزداد قوة بطرقه األخرى اليت تقدم خترجيها

 .وتقدم أيضًا أن املنذري والعراقي حسنا أحد أسانيد هذا احلديث، -كما تقدم-الذهيب 
 .إىل صحة بعض أسانيده(  4/  ) «الفتح»وأشار ابن حجر يف 

 :تنبيه
يف كتاب الصالة، باب تشبيك األصابع يف املسجد  «ح البخارييصح»ورد يف بعض روايات 

حدثنا عاصم، قال، : حدثنا حامد بن عمر، عن بشر، قال: قال (497، 494ح  6 ص)وغريه 
أو ابن -، عن ابن عمر [يعين حممد بن زيد بن عبداهلل بن عمر]، عن أبيه [يعين أخاه]حدثنا واقد 

 .«أصابعه ك النيب شبَّ»: وقال -عمرو
حدثنا عاصم بن حممد، مسعت هذا احلديث من أيب، فقوَّمه : وقال عاصم بن علي: قال البخاري

يا عبداهلل بن عمرو »: قال رسول اهلل : قال عبداهلل:  وهو يقولمسعت أيب: يل واقد عن أبيه، قال
 .هبذا... كيف بك إذا بقيت يف حثالة من الناس

وال استخرجه اإلمساعيلي  ،وليس هو يف أكثر الروايات»(: 594/ ) «الفتح»قال ابن حجر يف 
أبو نعيم، بل ذكره أبو مسعود يف األطراف عن رواية ابن رميح عن الفربري ومحاد بن شاكر  وال

 (.456/ )إرشاد الساري : وينظر «مجيعًا عن البخاري
= 
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مث إنه يستعمل يف الرديء . ما يسقط من ِقْشر الشعري واألرز والتمر وكل ذي ُقَشارة: احُلَثالة
 .( )من كل شيء

 .( )، َفَقلَّت فيهم أسباب الديانات( )أي اختلطت وفسدت «َمِرجت عهودهم»: وفيه

                                 
وصله إبراهيم احلريب يف  ،وحديث عاصم بن علي الذي علقه البخاري»: مث قال ابن حجر

اصم بن حممد، عن واقد، مسعت أيب حدثنا عاصم بن علي، حدثنا ع: له قال «غريب احلديث»
 (.46 / )تغليق التعليق : وانظر. فذكره: قال رسول اهلل : قال عبداهلل: يقول

من طريق عاصم  «كتاب الفنت»أخرجه حنبل بن إسحاق يف »(:  4/  )وقال أيضاً يف الفتح 
 . «...قال رسول اهلل : قال عبداهلل بن عمر: بن حممد، عن أخيه واقد، مسعت أيب يقولا

وساق لفظه مثل ما ساقه  ،من طريق حنبل بن إسحاق ابن حجرأخرجه  «تغليق التعليق»ويف 
د مرجت عهودهم وأماناهتم، واختلفوا ق»: -« حثالة من الناسيف»: بعد قوله-، وزاد اريخالب

أخذ مبا تعرف، ت»: كيف تأمرين يارسول اهلل؟ قال: ، قال-وشبك بني أصابعه- «فصاروا هكذا
 .«ما تنكر، وتقبل على خاصتك، وتدعهم وغوغاءهم وتدع

إسناد البخاري األول ورد بالشك يف صحابيه هل هو ابن عمر أو ابن عمرو؟ وذكر العيين : أقول
 .اقدوأن الشك من ( 467/ ) «إرشاد الساري»، والقسطالين يف ( 5 /4) «عمدة القاري»يف 

على أن  -كما تقدم-ني أيهما؟ فمشى ابن حجر ومل يب «قال عبداهلل»: أما اإلسناد الثاين؛ ففيه
 (.بن عمر بن اخلطابعبداهلل )صحابيه هو 

وضعه يف مسند ابن عمر، فيما رواه حممد بن زيد (  5/4) «حتفة األشراف»وهكذا املزي يف 
 .«النكت الظراف»وأقره ابن حجر يف  ،بن عبداهلل بن عمر عنه

يف مسند عبداهلل بن عمر بن ( 6654ح 4  /6) «مسنده»ويؤيده ما أخرجه أبو يعلى يف 
حدثنا إسحاق بن منصور األسدي، عن عاصم بن حممد، عن  ،حدثنا سفيان بن وكيع: اخلطاب قال

 .، بهواقد، عن أبيه، عن ابن عمر، عن النيب 
  .واهلل أعلم. على أنه عبداهلل بن عمرو بن العاص -املوضع السابق-وفسره القسطالين 

 . مع بعض التصرف يف آخره( 557 /4)مادة حثل  «الصحاح»نقله املؤلف من  هذا التعريف(   )
 (.465/ )، الغريبني للهروي (   / )غريب احلديث البن قتيبة : وينظر

، الصحاح ( 9/  )، هتذيب اللغة (   / )غريب احلديث البن قتيبة : «مرجت»ينظر يف معىن (   )
 (.57 9/4)تيب لسان العرب ، تر(946 /5)، الغريبني ( 4 / )مادة مرج 
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 [أ/66 ]

عض، ويلتبس أمر دينهم، فال أي ميوج بعضهم يف ب «وشبَّك أصابعه ( )هكذا»: وقوله
 .( )وال الَبرُّ من الفاجر/األمني من اخلائن،  عرفُي

                                 
 (.545/ )، فيض القدير (94 /7)مرقاة املفاتيح : ينظر يف معىن هذا اجلزء من احلديث(   )
 (.ب)و( س)من  «هكذا»(   )
 ( 6 /5)، التعليق الصبيح -املوضع السابق-مرقاة املفاتيح : ينظر(   )
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إن بني يدي الساعة فتنًا »: ومنه حديث أيب موسى رضي اهلل عنه عن النيب  -6  
 .( )«كقطع الليل املظلم

                                 
الرجل فيها مؤمنًا وميسي كافرًا،  يصبح ...»: وتتمته( 56 4ح  49/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

القاعد فيها خري من القائم، واملاشي خري من الساعي، فكسروا فيها وميسي مؤمنًا ويصبح كافرًا، 
ِقِسيَّكم، وقطعوا فيها أوتاركم، واضربوا سيوفكم باحلجارة، والزموا فيها أجواف بيوتكم، فإن ُدِخل 

 . «على أحد منكم فليكن كخري ابين آدم
 .«كونوا أحالس بيوتكم»: فما تأمرنا؟ قال: أهنم قالوا: ىويرو

 : خترجيه
 :أخرج الرواية األوىل

ومن -( 67 4ح 66 /4)أبو داود يف الفنت واملالحم، باب يف النهي عن السعي يف الفتنة 
 ...يف قتال أهل البغي، باب النهي عن القتال يف الفرقة «السنن الكربى»البيهقي يف : طريقه

 .عن مسدد(  465ح 69 /4) «املعجم األوسط»، والطرباين يف -( 7 /4)
 .عن عمران بن موسى الليثي(  75 ح 6   / )وابن ماجه يف الفنت، باب التثبت يف الفتنة 

 .عن عبدالصمد( 6 79 ح 664/  )واإلمام أمحد 
من (  675ح 79 /  )يف الرهن، باب ما جاء يف الفنت  «اإلحسان»وابن حبان كما يف 

 .جعفر بن مهران طريق
أربعتهم عن عبدالوارث بن سعيد، عن حممد بن جحادة، عن عبدالرمحن بن ثروان، عن هزيل بن 

والزموا فيها »: احلديث بلفظه، لكن ليس عندهم قوله... شرحبيل، عن أيب موسى، عن النيب 
مل يرو »: اينوقال الطرب .وإمنا وردت هذه اجلملة يف غري هذا الطريق كما سيأيت «أجواف بيوتكم
 .«عن حممد بن جحادة إال عبدالوارث هذا احلديث
بل روى مهام بعضه؛ أخرجه الترمذي يف الفنت، باب ما جاء يف اختاذ سيف من خشب يف : أقول

 .عن عبداهلل بن عبدالرمحن، عن سهل بن محاد( 66  ح 56 /5)الفتنة 
 9/444... )الفتنة يف الفنت، باب من كره اخلروج يف «مصنفه»وابن أيب شيبة يف 

، وأبو (646ح  4 / ) «مسنده»، والروياين يف ( 755 ح   4/  )، وأمحد (   9 ح
 «شعب اإلميان»، والبيهقي يف (4  ح 66 / ) «الواردة يف الفنت السنن»عمرو الداين يف 

 .عن عفان(    6ح 46 /4)
= 
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كسِّروا فيها قسيكم، » :أنه قال يف الفتنة: كالمها عن مهام، عن حممد بن جحادة، به، ولفظه

هذا لفظ الترمذي والباقون  «وقطعوا فيها أوتاركم، والزموا فيها أجواف بيوتكم، وكونوا كابن آدم
حسن »: وقال الترمذي. «ر من ابين آدموكونوا فيها كاخليِّ»: بنحوه، لكن عندهم يف آخره

 .«غريب
والزموا فيها »: دون قولهنالحظ أن اللفظ الذي ساقه املؤلف هو لفظ عبدالوارث، : أقول

 .من حديث مهام وفه «أجواف بيوتكم
حدثنا أمحد، نا أبو مهام الوليد بن شجاع، (  5  ح 56/ ) «األوسط»وأخرجه الطرباين يف 

إنه سيأيت على الناس »: بلفظ. قال أبو موسى األشعري، به: نا أبو احملياة، نا عبدامللك بن عمري، قال
، تدع احلليم حريانًا، النائم فيها خري من القاعد، والقاعد فيها خري من القائم، والقائم فيها فتنة باقرة

 «خري من املاشي، واملاشي فيها خري من الساعي، فقطعوا أوتاركم، وكسروا السيوف باحلجارة
 .«تفرد به أبو مهاممل يرو هذا احلديث عن عبدامللك إال أبو احملياة »: وقال

 :وأما الرواية الثانية
 .فهي من طريق عاصم األحول، عن أيب كبشة السدوسي، عن أيب موسى

 .لكن اختلف على عاصم يف رفعه ووقفه
 .فرواه عبدالرمحن بن زياد، عنه، فرفعه

 .عن حممد بن حيىي بن فارس(  5 4)أخرجه أبو داود 
 (. 755 ح   4/  )واإلمام أمحد 

 .ن عفان بن مسلمكالمها ع
من ( 9 ) «الرسالة املغنية»، وابن البناء يف (96ح  4ص) «الشريعة»وأخرجه اآلجري يف 

 .طريق حممد بن عبدامللك بن أيب الشوارب
 .من طريق سليمان بن حرب( 4/446)يف الفنت واملالحم  «املستدرك»واحلاكم يف 

مسعت أبا موسى األشعري : ة، قالثالثتهم عن عبدالواحد بن زياد، حدثنا عاصم، عن أيب كبش
، يصبح كقطع الليل املظلم إن بني أيديكم فتنًا»: قال رسول اهلل : رضي اهلل عنه يقول على املنرب

م، والقائم فيها الرجل فيها مؤمناً وميسي كافرًا، وميسي مؤمناً ويصبح كافرًا، القاعد فيها خري من القائ
 .«كونوا أحالس بيوتكم»: فما تأمرنا؟ قال: قالوا «خري من املاشي، واملاشي فيها خري من الساعي

 .وسكت عنه الذهيب «صحيح اإلسناد»: وقال احلاكم
= 
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 .ورواه غريه عن عاصم، عن أيب كبشة، عن أيب موسى، موقوفًا عليه -

 «املصنف»ابن أيب شيبة يف ، و(447ح  9 ص) «الفنت»أخرجه نعيم بن محاد يف 
علي : وقرن ابن أيب شيبة معه .عن أيب معاوية( 9   ح  64/ ) «الزهد»، وهناد يف (67 9 )

 .بن مسهر
 .كالمها عن عاصم األحول، به

: عن جرير بن عبداحلميد، عن عاصم األحول، قال( 474) «الفنت»وأخرجه نعيم بن محاد يف 
 .عن أيب موسى، به ،حدثين شيخ

 : يف اخلالف النظر
 : ظهر مما سبق أن ثالثة من أصحاب عاصم رووه عنه بالوقف وهم

ثقة أحفظ الناس حلديث األعمش وقد يهم يف »: قال عنه ابن حجر أبو معاوية الضرير - 
 (.9 9ص)وتقدمت ترمجته  «حديث غريه

ثقة له غرائب بعد أن »: قال ابن حجر. قاضي املوصل ْسِهر القرشي الكويفعلي بن ُم - 
، سري (9  4)، هتذيب الكمال (64 /5)، اجلرح والتعديل (66  )ضعفاء العقيلي : ينظر. «رََّضَأ

هتذيب التهذيب ، (759 )، الكاشف (76 / )، تذكرة احلفاظ (5 4/4)أعالم النبالء 
 (.4466)، التقريب (6  /9)

: ثقة صحيح الكتاب، قيل»: قال ابن حجر. الضيب الكويف جرير بن عبداحلميد بن ُقْرط - 
، ( 6 /9)، تاريخ بغداد (666/ )اجلرح والتعديل : ينظر. «كان يف آخر عمره يهم من حفظه

 (.5 7)، التقريب (56/ )، هتذيب التهذيب (454 )، ميزان االعتدال (4 7)هتذيب الكمال 
موالهم، أبو  وهو عبدالواحد بن زياد العبدي. وانفرد عبدالواحد بن زياد فرواه عنه بالرفع -

: ينظر. «مقال يف حديثه عن األعمش وحده ،ثقة»: قال ابن حجر. أبو عبيدة البصري: بشر وقيل
، هتذيب الكمال (6 /5)، اجلرح والتعديل (6 6 )، ضعفاء العقيلي ( 4  )ترتيب ثقات العجلي 

 (.46 4)، التقريب (46 /5)، هتذيب التهذيب ( 7 6)، ميزان االعتدال (646 )
ومما سبق وبعد النظر يف أحوال هؤالء الرواة، يترجح احلكم لألكثر وأن القول بوقف احلديث 

 (.49 /9)ويراجع علل الدارقطين . واهلل أعلم. أيب موسى األشعري أشبه بالصوابعلى 
 : ومع هذا فهاهنا أمران حيسن التنبيه عليهما: أقول
 .أنه مع ترجيح وقف احلديث إال أن له حكم الرفع، ألن مثله ال يقال بالرأي - 

= 
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، سوى -تقدمت-رى أن لفظه هو لفظ احلديث املرفوع املروي عن أيب موسى من طرق أخ - 

 .«والزموا فيها أجواف بيوتكم»: وهي مبعىن قوله يف املرفوع «بيوتالكونوا أحالس »: هذه اللفظة
واهلل . فكأن أبا موسى كان حيدث به مرات مرفوعًا، وأخرى ال يرفعه كما يف طريق أيب كبشة

 .أعلم

 :دراسة إسناد أيب داود عن مسدد
 (.45 ص)تقدمت ترمجته . ثقة حافظ. بن مسرهد مسدد - 
. موالهم، التَّنُّوري، أبو عبيدة البصري بن ذكوان التميمي الَعْنربي عبدالوارث بن سعيد -2

 .مات سنة مثانني ومئة
 .دة، وأيوب السختياين، ويونس بن عبيد وغريهمروى عن حممد بن جحا

 .وعنه ابنه عبدالصمد، ومسدد بن مسرهد، ومعلى بن منصور وغريهم
 .ثقة متفق عليه، لكن تكلم فيه بعضهم من أجل القدر

 .«إليه املنتهى يف التثبت، إال أنه قدري متعصب لعمرو بن عبيد»: «امليزان»قال الذهيب يف 
على أيب، وما مسعته منه يقول قط يف القدر وكالم  كذوبملإنه »: فقالوأنكره ابنه عبدالصمد 

 .«عمرو بن عبيد
 .«رمي بالقدر ومل يثبت عنه ،ثقة ثبت»: «التقريب»ولذا قال احلافظ يف 

به ألجل ثنائه هتموه احيتمل أنه رجع عنه، بل الذي اتضح يل أهنم »: «هدي الساري»وقال يف 
لوال أنين أعلم أنه صدوق ما حدثت عنه، وأئمة احلديث كانوا : يقولعلى عمرو بن عبيد، فإنه كان 

 .ها.«يكذبون عمرو بن عبيد وينهون عن جمالسته، فمن هنا اهتم عبدالوارث، وقد احتج به اجلماعة
، (45  )، ترتيب ثقات العجلي (46 )، الضعفاء الصغري له (4  /5)التاريخ الكبري للبخاري 

، ميزان االعتدال (676 )، هتذيب الكمال (5/96)جلرح والتعديل ، ا( 69 )ضعفاء العقيلي 
، هدي الساري ( 6 4)، التقريب ( 7 /5)، هتذيب التهذيب (6 6 )، الكاشف (   6)
 (. 44ص)

 .مات سنة إحدى وثالثني ومئة. اإليامي الكويف: ، ويقالاألََْودي حممد بن ُجَحادة -3
 .وى عن عبدالرمحن بن ثروان، واحلسن البصري، واألعمش وغريهمر

 .وعنه عبدالوارث بن سعيد، ومهام بن حيىي، وشعبة بن احلجاج وغريهم
 .وثقه اإلمام أمحد وابن معني وأبو حامت والنسائي وغريهم

= 
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 .«ثقة»: «التقريب»ويف 

، الكاشف (94 /5)ء ، سري أعالم النبال(4  6)، هتذيب الكمال (   /9)اجلرح والتعديل 
 (. 694)، التقريب (7/46)، هتذيب التهذيب (4956)

مات سنة . الكويف ، أبو قيس األودي(مبثلثة مفتوحة وراٍء ساكنة) عبدالرمحن بن َثْروان -4
 (.ه6  )

 .روى عن هزيل بن شرحبيل، وعكرمة موىل ابن عباس وغريمها
 . وعنه الثوري، وشعبة بن احلجاج، واألعمش وغريهم

 .وثقه ابن معني والدارقطين وابن منري
 . «ثقة ثبت»: وقال العجلي
 .«ليس به بأس»: وقال النسائي

 .وذكره ابن حبان يف ثقات التابعني، مث أعاده يف ثقات أتباع التابعني
 .«الكاشف»ووثقه الذهيب يف 

سألت أيب عن أيب قيس، » :وقال أيضًا «خيالف يف أحاديثه»: بيهوقال عبداهلل بن أمحد، عن أ
 . «الحيتج حبديثه»: ونقل ابن اجلوزي عن أمحد. «وحرك يده ،هو كذا وكذا: فقال

: كيف حديثه ؟ فقال: ، قيل له«ليس بقوي، هو قليل احلديث، وليس حبافظ»: وقال أبو حامت
 . «صاحل هو، لني احلديث»

وصحح حديثه عن هزيل أيضاً عدد من األئمة، منهم . حديثه عن هزيل خرج له البخاري: أقول
 . الترمذي وابن القطان وغريمها

وما قيل فيه من  تليني، إمنا . «التقريب»صدوق رمبا خالف، كما قال احلافظ يف : خالصة حاله
 .واهلل أعلم. هو ملا وقع منه من خمالفة
، ضعفاء (6 6 )، ترتيب ثقات العجلي (56 /6)، التاريخ الكبري (6 4 )طبقات ابن سعد 

، اجلمع البن (9/56)، (6/75)، ثقات ابن حبان (4  /6)، اجلرح والتعديل (9 7)العقيلي 
، ميزان االعتدال (994 )، هتذيب الكمال (464 )، ضعفاء ابن اجلوزي (679 )القيسراين 

هدي الساري  ،(  4 )، التقريب (4  /5)، هتذيب التهذيب (56  )، الكاشف (9 44)
 .(9 4ص)

 .من الثانية. الكويف األعمى األََْودي ُهَزْيل بن ُشَرْحبيل -5
= 
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 .( )ا وشيوعها واستمرارهايريد بذلك التباسها وفظاعته
ما ُيْبسط حتت : وَأْحالس البيوت. ( )اأي ال تربحوا منه «كونوا َأحالس بيوتكم»: وفيه

 .( )ُحرِّ الثياب فال تزال ملقاة حتتها

                                 
 .روى عن أيب موسى األشعري، وابن مسعود، وابن عمر رضي اهلل عنهم وغريهم

 .وعنه أبو قيس األودي، وعمرو بن مرة، وأبو إسحاق السبيعي وغريهم
 .«ثقة»: ابن سعد والعجلي والدارقطينقال 

 .وكذلك قال الذهيب وابن حجر
، (4 4 )، التعديل والتجريح ( 47 )، ترتيب ثقات العجلي (675 )طبقات ابن سعد 

 (. 4 9)، التقريب (6 /  )، هتذيب التهذيب (6764)، الكاشف (5655)هتذيب الكمال 

 :احلكم على احلديث
بن ثروان وإن كان حسن احلديث لكن حديثه عن هزيل بن  عبدالرمحن. احلديث إسناده جيد

شرحبيل له ما يقويه، ومن ذلك ختريج البخاري له كذلك، ولذا صحح ابن دقيق العيد هذا احلديث 
ويف  «حسن غريب»: وتقدم قول الترمذي(. 95 ص) «االقتراح»على شرط البخاري يف آخر 

 «حتفة األشراف»هي اليت ذكرها املزي يف وىل اأُلالعبارة و «حسن غريب صحيح»: بعض النسخ
(5/4  -4 4.) 

عن أيب موسى، لكنه منقطع؛  من رواية عبدامللك بن عمري -كما تقدم-واحلديث له طريق آخر 
 . فعبدامللك إمنا رأى أبا موسى رؤية ومل تذكر له رواية عنه

، (4 6/4)، سري أعالم النبالء (645 )لكمال ، هتذيب ا(56 /6)اجلرح والتعديل : ينظر
 (.54 /5)، هتذيب التهذيب (46 6)ميزان االعتدال 

الترغيب »لكن للحديث شواهد كثرية يتقوى هبا إىل الصحيح لغريه، قال املنذري يف 
يف وأورد البغوي  .«ويف هذا املعىن أحاديث كثرية يف الصحاح وغريها»(: 95 / ) «والترهيب

 .واهلل أعلم. قبل هذا احلديث وبعده يف قسمي الصحاح واحلسان أحاديث يف هذا املعىن «املصابيح»
، بذل اجملهود ( 47- 47/ )، املنهاج للنووي (94- 4/9)النهاية البن األثري مادة قطع : ينظر(   )

( 9/ 5 .) 
 (.46 /7)، مرقاة املفاتيح (469/ )النهاية مادة حلس : ينظر(   )

= 
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 .«للذي ال يربح البيت: فالن ِحْلسٌ من َأْحالس البيت: يقال»(:    /4) «هتذيب اللغة»ويف 

 (.7 7/ )مادة حلس  «الصحاح»بنصه يف  «حر الثياب»: التعريف إىل قوله(   )
 (.45 / )، املصباح املنري ( 75/ )، ترتيب اللسان -املوضع السابق-هتذيب اللغة : وينظر



 1 1 الميسر في شرح المصابيح

ستكون فتنة »: ومنه حديث عبداهلل بن عمرو رضي اهلل عنه، عن النيب  -   
 .( )احلديث «...فَتْسَتْنِظ

                                 
يف  ف العرب، قتالهاظستكون فتنة تستن»: ولفظه(  5 4ح 494/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

 .«النار، اللسان فيها أشد من وقع السيف

 :خترجيه
حدثنا حممد بن ( 56 5ح  6 /4)أخرجه أبو داود يف الفنت واملالحم، باب يف كف اللسان 

 .عبيد، ثنا محاد بن زيد
 -يكون الرجل يف الفتنة كيف: بدون ترمجة بعد باب ما جاء-وأخرجه الترمذي يف الفنت، باب 

حدثنا ( 759 ح     / )، وابن ماجه يف الفنت، باب كف اللسان يف الفتنة (97  ح  4 /5)
 .عبداهلل بن معاوية اجلمحي

 .حدثنا أسود بن عامر( 5746ح  65/  )واإلمام أمحد 
 .من طريق حجاج بن منهال( 7/497) «هتذيب الكمال»واملزي يف 

 .ثالثتهم عن محاد بن سلمة
عن ليث، عن طاوس، عن زياد بن ِسْيِمْين ُكْوش، عن عبداهلل ( محاد بن زيد وابن سلمة)كالمها 

 .«حديث غريب»: وقال الترمذي. ابن عمرو، به، بلفظه
 . كذا عند الترمذي «كوش منيعن زياد بن سي»: وقوله يف اإلسناد
 (.ابن)بدون لفظة  «زياد سيمني كوش»: وعند ابن ماجه

 حدى النسخ ورد كما عندإأنه يف  «املسند»ا وذكر حمققو «زياد بن سيما كوش»: وعند أمحد
 .ابن ماجه

رواه الثوري، عن ليث، »: مث قال عقب احلديث ،«زياد: عن رجل يقال له»: وعند أيب داود
يعين عن ليث  -وحدثنا حممد بن عيسى الطباع، ثنا عبداهلل بن عبدالقدوس . عن طاوس، عن األعجم

 (. 7 /5)مع حتفة األشراف  -النكت الظراف: وينظر .«زياد سيمني كوش: ل، وقا- به
 .-إن شاء اهلل-وسيأيت مزيد بيان يف ترمجته 

مسعت : -عقب خترجيه للحديث-لكن قال الترمذي . مث إن احلديث ورد هكذا مرفوعًا: أقول
محاد بن سلمة عن  ال يعرف لزياد بن سيمني كوش غري هذا احلديث رواه»: حممد بن إمساعيل يقول

 .«وقفهأليث فرفعه، ورواه محاد بن زيد عن ليث ف
= 
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عن  ،عن ليث :قال محاد بن سلمة»(: 65 / ) «التاريخ الكبري»وقال البخاري أيضًا يف 

وروى محاد بن زيد وغريه عن عبداهلل بن  .عن عبداهلل بن عمرو، رفعه يف الفنت ،عن زياد ،طاوس
 .«وهو أصح. عمرو، قوله
كذا قال البخاري، وقد »(:  7 /5) «حتفة األشراف»القاسم ابن عساكر، كما يف  قال أبو

 .«رواه أبو داود من حديث محاد بن زيد مرفوعًا
تقدم خترجيه من حديث محاد بن زيد كما قال ابن عساكر، ولعله خالٌف وقع على محاد : أقول

 .علمواهلل أ. ابن زيد، لكين مل أقف على غري ما ذكرته من األسانيد
 9/444... )، باب من كره اخلروج يف الفتنةلفنتايف  «املصنف»وقد أخرجه ابن أيب شيبة يف 

 حدثنا عبداهلل بن إدريس، عن ليث، به، موقوفًا( 64 9 ح
 .ومثت أسانيد أخرى أشار إليها أبو داود، لكن مل يذكر هل روايتها بالرفع أم بالوقف؟ فاهلل أعلم

 :دراسة إسناد أيب داود
 .مات سنة مثان وثالثني ومئتني. البصري بن ِحَساب الُغَبري حممد بن عبيد - 

 .روى عن محاد بن زيد وعبدالوارث بن سعيد، وإمساعيل بن علية وغريهم
 .وعنه مسلم، وأبو داود، وأبو حامت الرازي وغريهم

 .«ري بكثري، ابن حساب عندي حجةابن حساب فوق الزه»: قال أبو داود
 .«ثقة»: وقال النسائي ومسلمة

 .«صدوق»: وقال أبو حامت
 .وخرج له مسلم. «ثقة»: «التقريب»ويف 

، هتذيب التهذيب ( 644)، هتذيب الكمال (7/47)، ثقات ابن حبان (  /4)اجلرح والتعديل 
 (.6  5)، التقريب ( 7 /7)

 (. 4 ص)تقدمت ترمجته . ثقة ثبت فقيه. محاد بن زيد -2
: واسم أبيه. موالهم، أبوبكر أو أبوبكري الكويف القرشي (مصغر)بن ُزَنْيم  ليث بن أيب سليم -3

 .مئةمثان وثالثني ومات سنة  .أمين، وقيل أنس، وقيل غري ذلك
 .معبدالرمحن بن سابط، ونافع موىل ابن عمر وغريهطاوس بن كيسان، وروى عن 

 .سفيان الثوري، وشعبة بن احلجاج وغريهممحاد بن زيد، ووعنه 
 :اختلف فيه النقاد

= 
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 . وابن معني والنسائي والدارقطين وغريهمبن حنبل أمحد ووابن سعد  بن عيينةسفيان ضعفه ف

كان ، اليفرح حبديثه»: وعنه «ولكن حدث عنه الناس، احلديثمضطرب »: وعن اإلمام أمحد
 .«فلذلك ضعفوه، الليث يرفع أشياء اليرفعها غريه

 .«ضعيف إال أنه يكتب حديثه»: وعن ابن معني
لني »: وعن أيب زرعة .«هو مضطرب احلديث، ليث اليشتغل به»: وقال أبو حامت وأبو زرعة

 .«م باحلديثالتقوم به احلجة عند أهل العل، احلديث
 .«وكان يصعد املنارة ارتفاع النهار فيؤذن، رأيته وقد اختلط»: وقال عيسى بن يونس

، كان من العباد، ولكن اختلط يف آخر عمره حىت كان اليدري ماحيدث به»: وقال ابن حبان
كل ذلك منه يف  ،فكان يقلب األسانيد ويرفع املراسيل، ويأيت عن الثقات مبا ليس من أحاديثهم

 .ها.«ختالطه، تركه حيىي القطان وابن مهدي وأمحد بن حنبل وحيىي بن معنيا
إال أنه أصابه اختالط فاضطرب حديثه، وإمنا تكلم فيه أهل العلم  ،كان أحد العباد»: وقال البزار

 .«وإال فال نعلم أحدًا ترك حديثه ،هبذا
ىي القطان بأخرة كان حي ،كان سيئ احلفظ كثري الغلط ،صدوق فيه ضعف»: وقال الساجي

 .«الحيدث عنه
 .«ال بأس به»: وقال أبو داود عن ابن معني
: ومرة «يءورمبا يهم يف الش ،صدوق»: ومرة «صدوق»: وقال الترمذي عن البخاري

 .«صدوق إال أنه يغلط»
 .«ال بأس به»: وقال مرة «جائز احلديث»: وقال العجلي

إمنا أنكروا عليه اجلمع بني عطاء » :مث قال «صاحب سنة خيرج حديثه»: وقال الدارقطين
 .«وطاوس وجماهد حسب

وقد روى عنه شعبة والثوري وغريمها من  -غري ماذكرت-له أحاديث صاحلة »: وقال ابن عدي
 .«ومع الضعف الذي فيه يكتب حديثه ،ثقات الناس

ثر وضعفه يف أك «كِراختلط جدًا ومل يتميز حديثه فُت ،صدوق»: «التقريب»وقال احلافظ يف 
 .«التلخيص احلبري»من موضع من كتابه 

 .وروى له البخاري تعليقًا ومسلم مقرونًا وروى له األربعة
 .بَأَخرةاختلط ، وضعيف :خالصة حاله

= 
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 ،وقول اجلماعة يف تضعيفه مقدم على قول من وثقه، مع أن هذا التوثيق كان يف أدىن درجاته

 . وفيه إشارة إىل قلة ضبطه
أنه ممن يكتب أو على  ،-فإنه كان عدالً عابداً صاحب سنة-يق على العدالة ورمبا حيمل هذا التوث

 .واهلل أعلم .كما قال ابن معني والدارقطين وابن عدي حديثه ويعترب به وال يترك،
حديثه مرتبة احلسن، بل عداده يف بعض األئمة حيسن لليث، وال يبلغ »: «السري»قال الذهيب يف 

 .«وى يف الشواهد واالعتبارمرتبة الضعيف املقارب، فري
جامع ، (  4 )ثقات العجلي ترتيب ، (6  ) من كالم أمحد يف علل احلديث رواية املروذي

، اجلرح (5 6)، ضعفاء النسائي (757، 949/ )، العلل الكبري له ( 46 ح    /4)الترمذي 
، (57 / )و(    ، 54/ )، سنن الدارقطين (9 5 )، الكامل البن عدي (99 /9)والتعديل 

ميزان ، (97 /5)سري أعالم النبالء ، (9 66)هتذيب الكمال ، ( 4 / )هتذيب األمساء للنووي 
وينظر هبامشه هناية -االغتباط مبن رمي باالختالط ، ( 457)، الكاشف ( 966)االعتدال 
، 4 / )، التلخيص احلبري (6546)، تقريب التهذيب (9 4/4)هتذيب التهذيب ، (49) -االغتباط

 .( 47ص) «الكواكب»، ملحق الكواكب النريات مع ( 7 ، 69 ، 56/ )و( 47  ،54
امسه ذكوان، : يقال. ، أبو عبدالرمحن احلمريي موالهم، الفارسياليماين طاوس بن َكْيسان -4

 .مات سنة ست ومئة على قول اجلمهور. وطاوس لقب
 .، وعبداهلل بن عباس، وابن عمر رضي اهلل عنهم وغريهمروى عن زياد بن سيمني كوش

 .وعنه ليث بن أيب سليم، ووهب بن منبه، وجماهد بن جرب وغريهم
 .«إين ألظن طاوسًا من أهل اجلنة»: قال ابن عباس

 .«ما رأيت أحدًا قط مثل طاوس»: وقال عمرو بن دينار
 .«البصرة كان طاوس فينا مثل ابن سريين يف أهل»: وقال قيس بن سعد

كان من عباد أهل اليمن، ومن سادات التابعني، وكان قد حج أربعني حجة، »: وقال ابن حبان
 .«وكان مستجاب الدعوة

واتفقوا على جاللته وفضيلته  ...من كبار التابعني والعلماء والفضالء الصاحلني»: وقال النووي
 .«ووفور علمه وصالحه وحفظه وتثبته

كان شيخ أهل اليمن وبركتهم ومفتيهم، له جاللة ... يف العلم والعمل رأسًاكان »: وقال الذهيب
 .«عظيمة

= 
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 .«ثقة فقيه فاضل»: «التقريب»وقال ابن حجر يف 
، حلية (766)، مشاهري علماء األمصار ( 7 /4)، ثقات ابن حبان (4/666)اجلرح والتعديل 

، سري أعالم النبالء (764 ) ، هتذيب الكمال(7  / )، هتذيب األمساء واللغات ( /4)األولياء 
، التقريب (6/4)، هتذيب التهذيب ( 6 ص)، جامع التحصيل (76/ )، تذكرة احلفاظ (4 /6)
( 667.) 

، بينهما بكسر املهملة وامليم)ش ْوُكيْنِمْيِس»: قال ابن حجر. ُكْوش اليماين زياد بن ِسْيِمْيْن -5
مث (. ناة من حتت، وبعد امليم أخرى، مث نون ساكنة، وكاف مضمومة، وواو ساكنة، مث معجمةمث
بالواو بدل : هو بألف بدل التحتانية اليت بعد امليم، وقيل: وقيل. بل لقبه: هو اسم والده، وقيل: قيل

بكاف : ، وقيلبقاف بدل الكاف: حبذف التحتانية الثانية، وقيل: بامليم املمالة، وقيل: األلف، وقيل
  .انتهى كالم ابن حجر «يف اأُلوىل حبذف الواو: جبيم مشوبة بكاف، وقيل: مشوبة بقاف، وقيل

التاريخ »فقال الشيخ عبدالرمحن بن حيىي املعلمي اليماين يف تعليقه على ترمجته يف : وأما معناه
ويقال لألذن  (.سيمني)ا ويقال يف النسبة إليه( سيم)وبيانه أنه بالفارسية يقال للفضة »: «الكبري

 .«أذن فضية: معناه( سيمني كوش)بكاف فارسية بعدها واو مبهمة مث شني، فقوله ( كوش)
م رَجَتفإنه جعل امُل(  7 /5) «حتفة األشراف»وكذلك يف  «هتذيب الكمال»وأما املزي يف 

 نيزياد سيم»: «التحفة»املعروف، ومل يفرق بينهما، فقال يف  أبا أمامة زياد األعجم الشاعر :هو
 .وذكر له هذا احلديث الفرد .«اليماين، املعروف بزياد األعجم كوش

العبدي  ىابن سلم: ابن سليمان، ويقال: زياد بن سليم، ويقال»: «الكمال هتذيب»وقال يف 
( سيمني كوش)وتراه هنا مل يشر إىل أن . «اليماين، أبو أمامة املعروف بزياد األعجم لعجمة يف لسانه

 .وتبعه على صنيعه يف عدم التفريق الذهيب واخلزرجي. أو أنه اسم أو لقب أبيه ،لقبه
بينهما، ومما  اففرق «التهذيب»وابن حجر يف  «هتذيب الكمالإكمال »لكن تعقبه مغلطاي يف 

 .«لشاعراياد األعجم والذي يظهر يل بعد التأمل الطويل أنه آخر غري ز» :قاله ابن حجر
بأن أهل احلديث كالبخاري ومسلم وابن أيب : مث أطال يف إثبات ما ذهب إليه، ومن ذلك قوله

حامت وابن حبان مل يذكر أحٌد منهم يف ترمجة زياد الذي روى عنه طاوس أنه الشاعر، وال أنه من 
اد الشاعر، بل أطبقوا عبدالقيس، وال أنه من أهل إصطخر، وال سكن خراسان كما أثبتوا ذلك لزي

على أنه اليماين، وأنه سيمني كوش أو هو اسم أبيه، وذكروا أنه روى حديثًا واحدًا وهو املخرَّج يف 
وهذا الذي أثبتوه له من لقبه وروايته مل يذكره أحدٌ يف ترمجة زياد األعجم الشاعر ال من . هذه الكتب

= 
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مث أشار أيضًا إىل سبب الوهم . ر كالم احلافظإىل آخ... املؤرخني وال ممن ألف يف طبقات الشعراء

 .فلرياجع. الذي وقع فيه املزي
 :واخلالصة يف ترمجته

 .أن املترجم ليس هو زياد األعجم الشاعر - 
عقب -نقل الترمذي . أنه جمهول؛ إذ مل يرو عنه سوى طاوس بن كيسان هذا احلديث الفرد - 
 . «سيمني كوش غري هذا احلديث لزياد بن يعرف ال»: عن البخاري قوله -خترجيه

حديثًا آخر يف الشياطني الذين حبسهم  «األلقاب»وتعقبه مغلطاي بأن الشريازي ذكر له يف 
بأن (  7 /5) «تحفةال»مع  «النكت الظراف»لكن أشار ابن حجر يف . سليمان عليه السالم

 . زيادمسلمًا خرج هذا احلديث من رواية طاوس عن عبداهلل بن عمرو بغري واسطة 
 (.  / ) «صحيح مسلم»هو يف مقدمة : أقول

فلعل طاوسًا أخذ هذا احلديث عنه قدميًا قبل أن يرحل عن اليمن ويسمع من عبداهلل بن عمرو 
 .«التهذيب»وانظر ما قاله ابن حجر يف آخر ترمجته من . واهلل أعلم. مباشرة

 :التالية املصادر للترمجتني ينظر
، (6 4/ )، الشعر والشعراء (65 / )، التاريخ الكبري ( 57/ )طبقات فحول الشعراء 

، تاريخ دمشق (96 /6 )، األغاين (64 /4)، ثقات ابن حبان ( 66/ )اجلرح والتعديل 
، تاريخ ( 57 )، الكاشف (4/679)، سري أعالم النبالء (647 )، هتذيب الكمال (45 /7 )

، (5 9 )الكمال ملغلطاي ، إكمال هتذيب ( 4ص/ه 6  - 6 حوادث ووفيات )اإلسالم 
، (  5 )، نزهة األلباب ( 64 )، التقريب (7  / )، هتذيب التهذيب ( 4 )اإلكمال للحسيين 

 (.6  ص)، اخلالصة للخزرجي (44 )تعجيل املنفعة 

 :احلكم على احلديث
 :احلديث هبذا السند ضعيف ألمرين

 .ضعف ليث بن أيب سليم - 
 .جهالة زياد بن سيمني كوش - 

وف وقيعين امل «هو أصح»: قد أعله بالوقف وقال -رمحه اهلل-مع اإلشارة إىل أن البخاري هذا 
 .واهلل أعلم. كما تقدم
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 .( )أي تستوعبهم هالكًا: تستنظف العرب
: يقال. ( )أصاهبم من دخنها ( )وحيتمل أن يراد أهنا تعمُّهم حىت أهنم وإن اعتزلوها

 .(5)اخَلَراج (6)َظْفتالشيءََ إذا أخذَته كلَّه، واْسَتْن (4)اْسَتْنَظْفُت

                                 
 (.5  / )مادة نظف  «اجملموع املغيث»بنصه يف (   )
 .واملثبت من بقية النسخ «عتزلواا»: يف األصل(   )
 .«من األرذال وأهل الفنتطهرهم أي ت: وقيل»(:  4 /7) «مرقاة املفاتيح»وقال القاري يف (   )
 .«استنظف»(: أ)يف (  4)
 .«واستنظف»(: أ)يف (  6)
 .«وال يقال َنظَّْفته»: وتتمة كالمهمادة نظف  «الصحاح»نقله املؤلف من : «يقال»: ما بعد قوله(  5)

: استنظف الوايل اخلراج: ليقا. ما حيصل من غلة األرض ويطلق على اإلتاوة واجلزية: واخلراج
 (.55 / )، املصباح املنري (6  / )املغرب : ينظر. إذا استوفاه وأخذه كله
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حىت ذكر فتنة »: ابن عمر رضي اهلل عنهما يف حديثه عن النيب  ( )ومنه قول -   
 .( )«األََْحالس

                                 
 .«حديث»(: س)يف (   )
كنا قعودًا عند النيب : عن عبداهلل بن عمر قال: ولفظه( 54 4ح 494/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

هي َهَرب »: ؟ قال«وما فتنة األحالس»: فأكثر حىت ذكر فتنة األحالس، فقال قائل فذكر الفنت 
، مث فتنة السَّرَّاء دخنها من حتت َقَدَميْ رجلٍ من أهل بييت يزعم أنه مين وليس مين، إمنا أوليائي وَحَرب

على ِضَلع، مث فتنة الدَُّهْيماء ال تدع أحدًا من هذه األمة املتقون، مث يصطلح الناس على رجل َكَوِرٍك 
انقضت، متادت، يصبح الرجل فيها مؤمنًا وميسي كافرًا حىت يصري الناس : إال لطمته لطمة، فإذا قيل

ُفسطاط إميان ال نفاق فيه، وفسطاط نفاق ال إميان فيه، فإذا كان ذلكم فانتظروا : إىل ُفْسطاَطْين
 .«أو من غدهالدجال من يومه 

 :خترجيه
ومن طريقه -(  4 4ح 4/74)أخرجه أبو داود يف الفنت واملالحم، باب ذكر الفنت ودالئلها 

 7 /6 )يف أول الفنت  «شرح السنة»، والبغوي يف (49 / ) «غريب احلديث»اخلطايب يف 
 .ن بن سعيد احلمصياحدثنا حيىي بن عثم -(5  4ح

 (.54 5ح 67 /6 )وأخرجه اإلمام أمحد 
حدثنا أبو العباس حممد بن ( 4/455)يف الفنت واملالحم  «املستدرك»وأخرجه احلاكم يف 

 .يعقوب، ثنا أبو جعفر حممد بن عون بن سفيان الطائي
 .عن سليمان بن أمحد، عن أمحد بن عبدالوهاب( 64 /6) «احللية»وأبو نعيم يف 

 بن سامل، حدثين العالء بن عتبة، أربعتهم عن أيب املغرية عبدالقدوس بن احلجاج، حدثين عبداهلل
صحيح »: وقال احلاكم. فذكره بلفظه: مسعت عبداهلل بن عمر يقول: عن عمري بن هانئ العنسي قال

 .ووافقه الذهيب «اإلسناد

 :دراسة إسناده عند أمحد
 .مات سنة اثنيت عشرة ومئتني. ، احلمصيعبدالقدوس بن احلجاج اخَلْوالين :أبو املغرية - 

 .روى عن عبداهلل بن سامل األشعري، واألوزاعي، وحريز بن عثمان وغريهم
 . وعنه اإلمام أمحد، والبخاري، وابن معني وغريهم

= 
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 .«ثقة»: قال العجلي والدارقطين

 .«ليس به بأس»: وقال النسائي
 .الشيخانوخرج له . «ثقة»: وقال الذهيب وابن حجر
، سري أعالم (476 )، هتذيب الكمال (5/65)، اجلرح والتعديل (    )ترتيب ثقات العجلي 

، ( 5 6)، ميزان االعتدال (  4 )، الكاشف (45 / )، تذكرة احلفاظ (   /6 )النبالء 
 (.46 4)، التقريب (7  /5)هتذيب التهذيب 

مات . الَكاَلعي، أبو يوسف احلمصي: اليحصيب، ويقال األشعري الُوحاظي عبداهلل بن سامل -2
 .سنة تسع وسبعني ومئة

 .روى عن العالء بن عتبة اليحصيب، وحممد بن زياد األََْلهاين، وعبدامللك بن جريج وغريهم
 .غريهموعنه أبو املغرية، وعبداهلل بن يوسف التنيسي، وأبو مسهر عبداألعلى بن مسهر و

 .«ما رأيت بالشام مثله»: قال حيىي بن حسان التنيسي
وساق ابن حبان  .«ما رأيت أحداً أنبل يف مروءته وعقله منه»: وقال عبداهلل بن يوسف التنيسي

 .«ما رأيت شاميًا أكمل يف عقله ومروءته منه»: بسنده إىل أيب مسهر قال
 .«ثقة»: سألت الدارقطين عنه؟ فقال: وقال احلاكم

 .«ليس به بأس»: قال النسائيو
 .يف ثقات أتباع التابعني، مث أعاده يف تبع األتباع «الثقات»وذكره ابن حبان يف 

أعان على قتل أيب بكر  عليٌّ: كان يقولمحصيٌّ »: مسعت أبا داود يقول: وقال اآلجري
 .«وجعل يذمه أبو داود»: قال اآلجري .«وعمر

من »: -القسم املخطوط- «العلل»طين قوله يف عن الدارق «هتذيب الكمال»ونقل حمقق 
 .«األثبات، وهو سيئ املذهب، له قول يف علي

 .«صدوق فيه نصب»: «الكاشف»وهلذا قال الذهيب يف 
 .«ثقة رمي بالنصب»: وقال ابن حجر

وذمه أبو داود من جهة النصب، روى  ،وثقه النسائي والدارقطين»: «هدي الساري»وقال يف 
 .«واحدًا يف املزارعة وعلق له غريه له البخاري حديثًا
 . «ثقة فيه نصب»: خالصة حاله

 . فتوثيقه؛ ملا تقدم من توثيقه والثناء عليه، منضمًا إىل ختريج البخاري حلديثه
= 
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وأما اإلشارة إىل مذهبه؛ فلقول أيب داود والدارقطين، لكن يعامل كغريه ممن تلبس بشيء من 

 .واهلل أعلم. البدع، وقد تكرر مثله معنا كثريًا
، اجلرح والتعديل (9 9 )، سؤاالت أيب عبيد اآلجري أليب داود (   /6)التاريخ الكبري 

، التعديل (96 )، سؤاالت احلاكم للدارقطين (7  ،    /4)، (5 /9)، ثقات ابن حبان (6/95)
ب ، هتذي( 4 4)، ميزان االعتدال (5 9 )، الكاشف (46  )، هتذيب الكمال ( 45)والتجريح 
 (.  4ص)، هدي الساري (6   )، التقريب (66 /6)التهذيب 
بفتح التحتانية وسكون املهملة بعدها صاد مهملة مفتوحة مث ) الَيْحُصيّب العالء بن ُعْتبة -3
 .من السادسة. ، أبو حممد احلمصي(موحدة

 .خالد بن معدان، وأيب عامر الرحيبروى عن عمري بن هانئ، وثور بن يزيد، و
 .وعنه عبداهلل بن سامل األشعري، وإمساعيل بن عياش، واألوزاعي وغريهم

 .«ثقة»: قال ابن معني والعجلي
 .«الثقات»وذكره ابن حبان يف 

 .«شيخ صاحل احلديث»: وقال أبو حامت
قطان الا قال ابن فيه لني، وكذ :وشذ أبو الفتح األزدي فقال»: «التهذيب»قال ابن حجر يف 

 .«صدوق»: «التقريب»وقال يف  .«الفاسي
؛ فقد وثقه ابن معني والعجلي وذكره ابن حبان وابن شاهني يف (ثقة) :األوىل أن يقال فيه: أقول
 . يف الثقات، وأما أبو حامت فهو معدود يف املتشددين كتابيهما

زدي متكلم فيه، ولعل ابن القطان أما الذين لينوه فقد وصف ابن حجر قوهلم بالشذوذ، مث إن األ
 .واهلل أعلم. تبعه على قوله

، ثقات ابن (56 /9)، ثقات ابن حبان (64 /5)، اجلرح والتعديل (  5/6)التاريخ الكبري 
، هتذيب ( 694)، ميزان االعتدال (4  4)، الكاشف (4697)، هتذيب الكمال (747)شاهني 

 (.47 6)، التقريب (54 /4)التهذيب 
: قتل سنة سبع وعشرين ومئة، وقيل. ، أبو الوليد الدمشي الداراينالَعْنسي بن هانئ عمري -4

 .قبل ذلك
روى عن عبداهلل بن عمر بن اخلطاب، ومعاوية بن أيب سفيان، وأيب هريرة رضي اهلل عنهم 

 .وغريهم
= 
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 .زيد بن جابر وغريهموعنه العالء بن عتبة، واألوزاعي، وعبدالرمحن بن ي

 .«تابعي ثقة»: قال العجلي
 .«ال بأس به»: وقال يعقوب بن سفيان
 .«تالثقا»وذكره ابن حبان يف 

 .وروى له اجلماعة .«ثقة»: وقال ابن حجر
، اجلرح (456/ )، املعرفة ليعقوب (9 4 )، ترتيب ثقات العجلي (6 5/6)التاريخ الكبري 

، (469)، مشاهري علماء األمصار ( 9 /9)، (66 /6) ، ثقات ابن حبان(94 /5)والتعديل 
، الكاشف وينظر هبامشه حاشية سبط ابن (  6/4)، سري أعالم النبالء (  46)هتذيب الكمال 

 (.47 6)، التقريب (   /4)، هتذيب التهذيب (5474)، ميزان االعتدال (47 4)العجمي 

 :احلكم على احلديث
احلاكم ووافقه  -كما تقدم-هره الصحة، وقد صححه احلديث هبذا السند رجاله ثقات وظا

 .الذهيب
: سألت أيب عن هذا احلديث؟ فقال(: 5 4/ ) «علل احلديث»لكن قال ابن أيب حامت يف 

واحلديث عندي ليس . مرسل روى هذا احلديث ابن جابر، عن عمري بن هانئ، عن النيب »
 . ها.«بصحيح كأنه موضوع

 .«واحلديث عندي ليس بصحيح كأنه موضوع»: ْرَسل لقولهفأبو حامت أعلَّ املوصول بامُل
فقد يكون الواسطة ثقة أو ضعيفاً أو  ،وامُلْرَسل هو الذي جهلنا فيه الواسطة بني امُلْرِسل وبني النيب 

 .كذابًا، ال ندري يف األعم األغلب، بل إن أبا حامت أداه اجتهاده أن شكك يف وضع احلديث
الوليد بن حدثنا (  7ح 69/ ) «الفنت»خرجه نعيم بن محاد يف حديث ابن جابر، أ: أقول

 .وذكر احلديث: قال رسول اهلل : مسلم، عن عبدالرمحن بن يزيد بن جابر، عن عمري بن هانئ قال
اإلمام »: يبمن األئمة املعروفني بالعلم وطلب احلديث، قال الذه وعبدالرمحن بن يزيد بن جابر
واحتج به البخاري ومسلم يف . «أحد العلماء الثقات»: قالو .«احلافظ فقيه الشام مع األوزاعي

 ،والنسائي ،وابن سعد ،والعجلي ،وابن معني ،كاإلمام أمحد :وقد وثقه كبار األئمة .«صحيحيهما»
الطبقة الثانية من يعد يف »: وقال ابن املديين. وموسى بن هارون ،داود وأيب ،ويعقوب بن سفيان

 (.6 9ص)وقد تقدمت أيضًا ترمجته  .«فقهاء أهل الشام بعد الصحابة
= 
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ملا سألوه عنها بأماراهتا، ومل يتعرض ملعىن اللفظ لظهوره، وهو أنه شبهها  بينها هلم 
 .( )باحِلْلس للزومها ودوامها

حيتمل أن يكون سبب  «ها من حتت َقَدَمْي َرُجٍل من أهل بييتمث فتنة السَّرَّاء، َدَخُن»: وفيه
 .( )النعمة، فأضيف إىل السَّرَّاء ( )قوع الناس يف تلك الفتنة وابتالئهم هبا؛ َأَشرو

، ويراد منها سعتها؛ (مسجد اجلامع)إليها إضافة  ( )وحيتمل أن تكون صفة للفتنة فأضيفت
 .لكثرة الشرور واملفاسد

                                 
الذي تقدمت ترمجته عند دراسة -ومرادي هبذا العرض من ترمجته أنه مقدم على العالء بن عتبة 

( الوليد بن مسلم)هو : نه عند نعيم بن محادلكن الراوي ع. ، وهذا يؤيد ما ذكره أبو حامت-اإلسناد
موصوف »(: 4  ) «تعريف أهل التقديس»القرشي أبو العباس الدمشقي، قال عنه ابن حجر يف 

 .ووضعه يف الطبقة الرابعة «بالتدليس الشديد مع الصدق
 . «ثقة لكنه كثري التدليس والتسوية»( 9465: )«التقريب»وقال يف 

وقد عنعن يف هذا اإلسناد، فاألصل يف مثل هذا السند أن ُيَضعَّف، وُيحكم للسند املوصول الذي 
ظاهره الصحة، إال أن كالم أيب حامت الرازي َأْوَجب التوقف؛ ألن هؤالء األئمة هلم نظر يف األحاديث 

للطريق املرسل صرح فيها وعللها، واطالع على األسانيد ال ندركه بل ال نقاربه، فلعل َثمَّت أسانيد 
الوليد بن مسلم بالتحديث، أو كانت من غري طريقه اطلع عليها أبو حامت رمحه اهلل فحكم هلا، لكين 

 .والعلم عند اهلل تعاىل. َأْثَبتُّ ما وقفت عليه، وَحرَّْرُت ما انتهيت إليه
: وزاد( 446/ )دة حلس ما «الغريبني»هبذا النص يف  «شبهها باحللس للزومها ودوامها»: قوله(   )

غريب احلديث : وينظر «كل شيء ويل ظهر البعري حتت القتب يالزمه وال يفارقه: واحللس»
 (.465/ )ورك  ة، اجملموع املغيث ماد(   /5)، معامل السنن له (45 / )للخطايب 

. «وا أحالس بيوتكمكون»: وفيه( 6  )وتقدم قريبًا حنو هذا يف حديث أيب موسى رقم 
 .وذكرت هناك إحالة لبعض املراجع

ترتيب لسان العرب مادة أشر . أشد البطر، وهو الطغيان عند النعمة وطول الغىن: البطر، وقيل: األشر(   )
 (. 66 / )ومادة بطر ( 44/ )

وينظر . «قبيل إضافة الشيء إىل سببه يعين يكون التركيب من»(: 46 /7) «املرقاة»قال القاري يف (   )
 (.أ/9  ل)شرح البيضاوي : أيضًا
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 .( )إذا كانت وسيعة ( )«جوفاء: قناة َسّراء»: ومن ذلك قوهلم
من »: وإمنا قال. (4)أي إثارهتا وهيجاهنا، شبهها بالدخان الذي يرتفع «َدَخُنها»: وقوله

 .ميلك أمرها، أو إىل أنه (6)على أنه هو الذي يسعى يف إثارهتاتنبيهًا  «حتت َقَدَمْي رجل
يريد أن الناس يصطلحون على  «رجل َكَوِرٍك على ِضَلع ىمث يصطلح الناس عل»: وفيه

يستقيم له أمر، كما أن الَوِرك ال يستقيم على ِضَلع أو ال يستعد لذلك، فال يقع عن  (5)يعته فالب
 .(4)، كما أن الَوِرَك على ِضَلع يقع غري موقعه(9)األمر موقعه

                                 
 .«فأضيف»(: س)يف (   )
، الصحاح مادة (44 /  )، هتذيب اللغة (  ، 69 ص)إصالح املنطق : ينظر. أي مبعىن جوفاء(   )

 (. 54/ )سرر 
، ترتيب لسان (6  / ) ، النهاية مادة سرر(66 / )مادة حلس  الفائق(: السراء)يراجع يف معىن (   )

 (.4  /9 )، بذل اجملهود (46 /7)، مرقاة املفاتيح ( 77 /4)العرب مادة سرر 
 .-املوضع السابق-، الفائق (   /5)معامل السنن : وينظر(. 5 5/ )مادة دخن  «الغريبني»من (  4)
 .-ضع السابقاملو- «الفائق»، والزخمشري يف (49 / ) «غريب احلديث»كذلك قال اخلطايب يف (  6)
 .«وال»: يف بقية النسخ(  5)
وقد نقلها القاري والعظيم آبادي كذا العبارة يف النسخ اخلطية،  «فال يقع عن األمر موقعه»(  9)

وقيدها األخري ( عن)مكان ( عنه)، فقيدها األوالن -ومل ينسبوها للمؤلف-والسهارنفوري بنصها 
 (.4  /9 )، بذل اجملهود (67 /  )املعبود ، عون (45 /7)مرقاة املفاتيح : ينظر(. عند)

فال يقع »: وميكن أن تستقيم العبارة ويظهر املعىن املراد بدون حرف اجلر، فتكون هكذا: أقول
وتتمة كالم . الية، فإذا تقلدها هذا الرجل فقد وقعت يف غري موقعهاوفاألمر هو ال «األمر موقعه

 .واهلل أعلم. املؤلف تؤيد ما ذكرته
 -واهلل أعلم-مثل، يريد ( كورك على ضلع: )قوله»(: 49 / ) «غريب احلديث»ل اخلطايب يف قا(  4)

جيتمعون على رجل غري خليق للملك وال مستقل به، وذلك ألن الورك ال يستقر على الضلع وال أهنم 
من هو كرأس يف جسد، أو كف يف ذراع أو حنومها : يالئمها، وإمنا يقال يف باب املشاكلة واملالءمة

 (.    /5)له  «معامل السنن»وحنوه يف . «الكالم
= 
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 .( )، وإمنا صغرها على مذهب الذمأراد هبا الدمهاء السوداء: قيل «لدَُّهْيماءمث فتنة ا»: وفيه
، ذهاباً إىل ُدَهْيم، استعريت يف الداهية، وهي يف األصل اسم ناقة ( )الداهية ( )أراد هبا: وقيل

.................................. ، فُقِتلوا عن آخرهم، (6)ُمعاِقِبني (4)غزا عليها سبعة إخوة

                                 
، شرح املصابيح (465/ )، اجملموع املغيث ( 77 /5)الغريبني مادة ورك : وينظر أيضًا

 .-املوضع السابق-، مرقاة املفاتيح وبذل اجملهود (ب/9  ل)للبيضاوي 
اجملموع »يف ملديين أبو موسى ا، و«غريب احلديث»و «معامل السنن»هكذا قال اخلطايب يف (   )

  «املغيث
 (. 55/ )، الغريبني مادة دهم (6  /5)هتذيب اللغة : وينظر .-املواضع السابقة-

هي تصغري الدمهاء، يريد الفتنة املظلمة، »(: 6  / )مادة دهم  «النهاية»وقال ابن األثري يف 
 .«والتصغري فيها للتعظيم

 .«به»(: ب)يف (   )
وكل ما أصابك . أي ما أصابك: مادهاك: تقول. الدَّهاء: واملصدر. األمر املنكر العظيم: هنا الداهية(   )

ترتيب اللسان . ما يصيب الناس من عظيم ُنَوبه: ودواهي الدهر. من منكر من وجه املأمن فقد دهاك
 (.444 / )مادة دها 
والدهيماء تصغري »(: 4 7 /6) «الصحاح»و( 69 / ) «معجم مقاييس اللغة»ويف 

والدهيم وأم الدهيم من أمساء »: «الصحاح»زاد يف  .«الدمهاء، وهي الداهية، مسيت بذلك إلظالمها
 .«الدواهي

 (.س)إىل هنا ساقط يف  «يف الداهية»: من قوله(  4)
يف  ، والكاندهلوي(45 /7) «املرقاة»وقد أوردها القاري يف . «معاقبني»كذا يف النسخ اخلطية (  6)

فيما ظهر -ومعنامها متقارب إن مل يكن متحدًا  ،«متعاقبني»: بلفظ( 66 /5) «التعليق الصبيح»
: والَعِقْيب. التداول: التَّعاُقب واالعتقاب»(: 6 6 /6)مادة عقب  «ترتيب اللسان»جاء يف . -يل

.. ليل والنهار يتعاقبانوال.. كل شيء أعقب شيئًا، ومها َيَتعاقبان وَيْعَتِقبان، أي إذا جاء هذا ذهب هذا
 .«أي جاء بَعِقِبه، فهو ُمعاِقٌب وَعِقْيٌب أيضًا: وعاَقَبه. جاء بعده: وَعَقَب الليُل النهاَر

واملراد على هذا املعىن أهنم يتناوبون الركوب عليها يف مسريهم، أو املراد أنه غزا عليها : أقول
وسأشري -ن هذا ال يصح؛ ألن سياق القصة أحدهم فقتل فرجعت به، مث غزا عليها الثاين وهكذا، لك

= 
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 .( )واهلل أعلم. ( )عليها، فصارت مثاًل يف كل داهية ( )وُحِملوا

                                 
يفيد بأهنم غزوا مجلة واحدة، ويف بعض الروايات أهنم ذهبوا لطلب إبل هلم  -إىل بعض مصادرها

 .وليس للغزو، لكن ُأوقع هبم لثأر كان على أحدهم وهو عمرو بن الزَّبَّان الذهلي
 (.ب)، وهي مثبتة يف (صح)مة وقد أحلقت يف األصل وأتبعت بعال ،(أ)سقطت من  «ومحلوا»(   )
، واجلوهري يف (5  /5) «هتذيب اللغة»األزهري يف : أورد هذا القول مع اإلشارة إىل القصة(   )

 (. 55/ ) «الغريبني»، واهلروي يف (4 7 /6)مادة دهم  «الصحاح»
قال . «وضربت العرب الدهيم مثاًل يف الشر والداهية»: -عقب إيرادها-قال األزهري 

 .ها.«أشأم من الدهيم»و «أثقل من محل الدهيم»: فقيل»: ياجلوهر
مجهرة األمثال : ينظر: أكثر من كتب يف األمثال -مطولة وخمتصرة-وأورد القصة أيضًا 

، (99 / )لميداين ، جممع األمثال ل(454ص)، فصل املقال أليب عبيد البكري (4  / )للعسكري 
 (.64 ص)مثار القلوب للثعاليب : وينظر أيضًا(.  / )املستقصى للزخمشري 

يف  مثاًل -أي الدهيم-فجعلتها العرب»: «فصل املقال»قال أبو عبيد القاسم بن سالم كما يف 
 .وحنوه عند الثعاليب. «الباليا العظام

 .وحدها( س)من  «واهلل أعلم»(   )
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 ( )تدور رحى»: ومنه حديث عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنه عن النيب  -   
 .( )احلديث «...وثالثني ( )اإلسالم خلمس

                                 
مادة  «ترتيب اللسان»كذا يف  .رحوت بالرحا ورحيت هبا: ياء وباأللف؛ يقالتكتب بال «رحى»(   )

 .«أكثرعملتها ورحيت : رحوت الرحا»: وجاء فيه أيضًا( 4 5 / )رحا 
سنن أيب »و «املصابيح»وهو املوافق ملا يف ( ب)و( س)واملثبت من  ،«خبمس»(: أ)يف األصل و(   )

 .نهما كما سيأيتم «املصابيح»ولفظ  .«شرح السنة»و «داود
تدور رحى اإلسالم خلمس وثالثني، أو لست »: ولفظه( 54 4ح 495/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

 «وثالثني، أو سبع وثالثني، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم هلم دينهم يقم هلم سبعني عامًا
 .«مما مضى»: أمما بقي أو مما مضى؟ قال: قلت

 :خترجيه
 :ثالث طرق له عن ابن مسعود
، عن ربعي بن حراش، عن الرباء بن ناجية، عن ابن مسعود، منصور بن املعتمر :الطريق األول

 .به
ومن طريقه البغوي يف -( 64 4ح 4/74)أخرجه أبو داود يف الفنت واملالحم، باب ذكر الفنت 

ثنا حدثنا حممد بن سليمان األنباري،  -(6  4ح 9 /6 )يف أول كتاب الفنت  «شرح السنة»
 .، عن منصور، به، بلفظه[الثوري]، عن سفيان [بن مهدي]عبدالرمحن 

، (67 6ح 4  /6) «مسنده»، وأبو يعلى يف (6 9 ح 95 /5)وأخرجه اإلمام أمحد 
مما »: ، به، مبثله لكن قال يف آخره[بن مهدي]عن عبدالرمحن ( 6/44) «العلل»والدارقطين يف 

 «مما مضى»: هذه اللفظة، ومل أقف على من قال من خرج ل، وهكذا ك«مما مضى»مكان  «بقي
 .وأكتفي هبذا التنبيه عن اإلشارة إليه فيما سيأيت من خترجيات. اود والبغويسوى أيب د

 .عن إسحاق(   9 ح 99 /5)وأخرجه أيضًا أمحد 
 . عن حجاج( 964 ح 66 /5)و

معرفة  يف «املستدرك»، واحلاكم يف (  5 ح  7 /4) «مشكل اآلثار»والطحاوي يف 
 .من طريق قبيصة بن عقبة( 4  / )الصحابة 

= 
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، (تدور)مكان ( ستزول) :وعند أمحد عن حجاج ،ثالثتهم عن سفيان الثوري، به، بنحوه

ومل . والسائل عندهم هو عمر بن اخلطاب وليس ابن مسعود، وهكذا أيضاً ما سيأيت ممن أورد السؤال
 . ن مهدييورده على أن السائل ابن مسعود سوى عبدالرمحن ب

 .«حيح اإلسنادص»: وقال احلاكم
ومن طريقه احلاكم يف الفنت واملالحم -(  4 ح  6 / ) «مسنده»وأخرجه الطيالسي يف 

 .عن شيبان(   5 )، والطحاوي -(  4/6)
، (444ح 64 / ) «مسنده»، واهليثم بن كليب الشاشي يف (567 )والطحاوي أيضًا 

 .طريق شريك بن عبداهلل من(  6 / )واحلاكم يف معرفة الصحابة 
 .من طريق شعبة( 6  / )يف ترمجة احلسن بن عمرو العبدي  «الكامل»وابن عدي يف 
 .من طريق إسرائيل(  7 /5) «دالئل النبوة»والبيهقي يف 

، والباقي (تدور)مكان  ستزول»: أربعتهم عن منصور، به، وعند الطحاوي من طريق شريك
سبعني قبلها أو سبعني بعدها يارسول : قال عمر بن اخلطاب: هبنحوه، إال ابن عدي ففي آخر حديث

يارسول : فقال عمر: ، وأيضاً البيهقي قال يف آخر حديثه«سبعني بعدها»: اهلل؟ فقال رسول اهلل 
 .«من مستقبله»: اهلل أمن هذا أو من مستقبله؟ قال

 .وأقره الذهيب !«صحيح على شرط مسلم»: وقال احلاكم

، عن عبداهلل [عبدالرمحن بن عبداهلل بن مسعود]لقاسم بن عبدالرمحن، عن أبيه ا: الطريق الثاين
 .ابن مسعود، به

 55 /6) «مسنده»، والبزار يف (6  4ح 7  /9)و( 969 ح 4  /5)أخرجه اإلمام أمحد 
 «اإلحسان»، وابن حبان كما يف (6 5 )، والطحاوي (4744ح   /6)، وأبو يعلى (775 ح

، والطرباين (5554ح 6/45 )عما يكون يف أمته من الفنت واحلوادث  اره يف التاريخ، باب إخب
عن يزيد بن هارون، عن الَعّوام بن حوشب، عن أيب ( 65 6 ح 96 /6 ) «املعجم الكبري»يف 

إسحاق الشيباين سليمان بن أيب سليمان؛ عن القاسم، به، بنحوه ومل يذكر السؤال يف آخره، وعند 
 .(تدور)مكان ( تزول: )والطحاوي -يف املوضع الثاين-أمحد 

= 
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عن الفضل بن سهل، عن األسود بن عامر، عن شريك، عن جمالد، عن ( 779 )وأخرجه البزار 

وال نعلم روى جمالد عن القاسم حديثًا مسندًا إال هذا »: القاسم، به، وأحال على ما قبله، وقال
 .«وال رواه عنه إال شريك ،احلديث

عن جمالد بن سعيد، عن عامر الشعيب، عن مسروق، عن ابن  خعي،شريك الن: الطريق الثالث
 .مسعود، به

 . عن الفضل بن سهل، عن أسود بن عامر(  74 ح    /6)أخرجه البزار 
من طريق أيب نعيم الفضل (    6 ح 64 /4) «الكبري»، والطرباين يف (  5 )والطحاوي 

 .بن دكنيا
وأيضًا مل يذكر آخره  «ثني أو سبع وثالثنيأو ست وثال»: كالمها عن شريك، به، ومل يذكر

، إن رحى اإلسالم ستزول بعد مخس وثالثني»: وهو السؤال، والباقي بنحوه، سوى الطحاوي فلفظه
يركبوا سنن من  فإن يصطلحوا فيما بينهم على غري قتال يأكلوا الدنيا سبعني عامًا رغدًا، وإن يقتتلوا

 .«كان قبلهم

 :-عن عبدالرمحن بن مهدي-دراسة سند اإلمام أمحد 
 (.56 ص)تقدمت ترمجته . اإلمام احلافظ: عبدالرمحن بن مهدي - 
تقدمت ترمجته . ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة. بن مسروق الثوري سفيان بن سعيد -2

 (.45 ص)
 (. 49ص)تقدمت ترمجته . ثقة ثبت. منصور بن امُلْعتمر -3
، الكويف، سيابن جحش، أبو مرمي الَعب( بكسر املهملة وآخره معجمة) ِرْبعي بن ِحراش -4

 .مات سنة مئة وقيل بعدها
 .روى عن الرباء بن ناجية، وحذيفة بن اليمان، وعلي بن أيب طالب رضي اهلل عنهما وغريهم

 .وعنه منصور بن املعتمر، والشعيب، وعبدامللك بن عمري وغريهم
 .«ةكان ثقة وله أحاديث صاحل»: قال ابن سعد
 .«تابعي ثقة من كبار التابعني»: وقال العجلي

 .«جممع على ثقته»: وقال الاللكائي
 .وروى له اجلماعة. «ثقة عابد خمضرم»: «التقريب»ويف 

= 
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، تاريخ (59 /4)، احللية أليب نعيم (449)، ترتيب ثقات العجلي (4 6 )طبقات ابن سعد 

، (67 /4)، سري أعالم النبالء (57/ )ظ ، تذكرة احلفا(466 )، هتذيب الكمال (  4/4)بغداد 
 (.497 )، التقريب (66 / )، هتذيب التهذيب (  6 )الكاشف 
 .من الثالثة. احملاريب، الكويف: ، ويقالالكاهلي الرباء بن ناجية -5

 .روى عن عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنه
 .وعنه ربعي بن حراش

 .«ثقة[ يعين ابن مسعود]من أصحاب عبداهلل »: جليقال الع
 .«الثقات»وذكره ابن حبان يف 

 .«عن ابن مسعود، ومل يذكر مساعاً من ابن مسعود... »: «التاريخ الكبري»: وقال البخاري يف
تدور رحا اإلسالم خبمس وثالثني : ديثفيه جهالة ال يعرف إال حب»: «امليزان»وقال الذهيب يف 

 .«نه ربعي بن حراشتفرد ع. سنة
 .«قد عرفه العجلي وابن حبان فيكفيه»: فقال «التهذيب»لكن تعقبه ابن حجر يف 

وهو  .«صحيحيهما»وأشار احلافظ قبل ذلك إىل أن ابن حبان واحلاكم أخرجا حديثه يف 
 .«ثقة»: «التقريب»ولذا قال يف . كذلك كما يف ختريج احلديث

ية جمهول العني، وهي خمتلف فيها كما هو مبسوط يف وهذا يعود إىل مسألة قبول روا: أقول
فإن مسي : قال( 66ص) «نزهة النظر»كتب املصطلح، ومن هذه األقوال ما قرره ابن حجر يف 

الراوي وانفرد راٍو واحد بالرواية عنه فهو جمهول العني كاملبهم، فال يقبل حديثه إال أن يوثقه غري من 
 .«رد عنه إذا كان متأهاًل لذلكينفرد عنه على األصح، وكذا من ينف

مع رواية -وخص بعضهم القبول مبن يزكيه »(: 49 / ) «يثغفتح امل»وقال السخاوي يف 
، وصححه «بيان الوهم واإليهام»أحٌد من أئمة اجلرح والتعديل، واختاره ابن القطان يف  -الواحد
جلماعة أفردهم املؤلف  «صحيحيهما»، وعليه يتمشى ختريج الشيخني يف [يعين ابن حجر]شيخنا 

 (.57 / )، تدريب الراوي ( 5 / )املقنع البن امللقن : وينظر .ها.«بالتأليف[ العراقي]
فتوثيق ابن حجر له مبين على هذا الرأي، لكن ملا كان العجلي وابن حبان وكذا احلاكم : أقول

لقبول، فيقال فيه معدودين يف املتساهلني يف التوثيق، فلعل األوىل أن يوضع يف أدىن درجات ا
 . واهلل أعلم(. ثقة)بداًل من ( صدوق)

 .-كما تقدم-ومما يدل على قبول روايته هلذا احلديث الفرد أنه مل ينفرد به 
= 
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، (47 )، ترتيب ثقات العجلي (4  / )، التاريخ الكبري (96  )طبقات ابن سعد : ترمجته يف

، ميزان االعتدال ( 56)ب الكمال ، هتذي(4/99)، ثقات ابن حبان (77 / )اجلرح والتعديل 
 (.566)، التقريب (94 / )، هتذيب التهذيب (44  )

 :احلكم على احلديث
وقد صححه احلاكم . احلديث هبذا السند حسن؛ من أجل الرباء بن ناجية، وبقية رجاله ثقات

 . -كما تقدم-وأقره الذهيب 
فهو جاٍر على  «ًا من ابن مسعودمساع -يعين الرباء بن ناجية-مل يذكر »: وأما قول البخاري

 .-كل ذلك تقدم يف ترمجته-مذهبه يف اشتراط اللقي، على أن العجلي صرح بأنه من أصحابه 
وبكل حال فهو مل ينفرد باحلديث، سوى آخره وهو سؤال ابن مسعود أو عمر فقد انفرد به، أما 

 :أوله فقد تابعه عليه راويان
واإلسناد إليه صحيح، لكن اختلف يف مساع . عن أبيه عودعبدالرمحن بن عبداهلل بن مس: األول

، والذي عليه أكثر (46 ص)عبدالرمحن من أبيه عبداهلل بن مسعود، وتقدم ذكر اخلالف يف ترمجته 
 .واهلل أعلم. امت وغريهم إثبات مساعه منهاحملدثني كأمحد والبخاري وأيب ح

 :واإلسناد إليه ضعيف، فيه. مسروق عن ابن مسعود: الثاين
ليس بالقوي وقد »: «التقريب»ضعيف عند مجاهري احملدثني، ويف . جمالد بن سعيد اهلْمداين - 

، (5 4 )، ضعفاء العقيلي (546 )ات العجلي ترتيب ثق: تنظر ترمجته يف «تغري يف آخر عمره
، هتذيب الكمال ( 76 )، الكامل البن عدي (6 / )، اجملروحني ( 5 /4)اجلرح والتعديل 

، هتذيب (645 )، ديوان الضعفاء (44 /5)، سري أعالم النبالء (9695)، ميزان االعتدال (6946)
 (.5494)، التقريب (5 /6 )التهذيب 
 (.77 ص)وتقدمت ترمجته . سيئ احلفظ. النخعي شريك بن عبداهلل - 

 . واهلل أعلم. واخلالصة أن احلديث يترقى إىل الصحيح لغريه هبذه الطرق، سوى آخره فيبقى حسنًا
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اليت دوران الرحى كناية عن احلرب والقتال، شبهها بالرحى الدوَّارة »: ( )قال اخلطايب
 :قال الشاعر. تطحن احلب، ملا يكون فيها من تلف األرواح، وهالك األنفس
 .( )«فداَرت َرحانا واستدارت َرحاُهُم

: دارت رحى احلرب، أي: ولونإهنم يكنون عن اشتداد احلرب بدوران الرحى، ويق: قلت
أمُرها، ومل جندهم استعملوا دوران الرحى يف أمر احلرب من غري جريان ذكرها أو  ( )اْسَتَتبَّ

ألشبه أنه أراد ا، ف«رحى اإلسالم»: ويف هذا احلديث مل َيذكر احلرب، وإمنا قال. اإلشارة إليها

                                 
 (.9  ص)تقدمت ترمجته (   )
وزاد فيه ( 666/ ) «غريب احلديث»وبنحوه يف (. 46 /5) «معامل السنن»كالم اخلطايب يف (   )

 : وقد ذكر بيت الشعر بشطريه، وعجزه .رأيًا آخر
  .قائلومل يعزه ل.    النهار ما ُتَولَّى املناكُبراة َس

وهذا البيت ضمن قصيدة طويلة نسبت لعبداهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنه، قاهلا : أقول
يف ترمجة عبداهلل  «تاريخ دمشق»عند شهوده معركة صفني مع أبيه، أخرجها ابن عساكر بسنده يف 

ه، منسوبة ل( 6 /66)، مث أخرجها من وجه آخر يف ترمجة أخيه حممد بن عمرو (94 ، 99 /  )
وأعلَّ . «وروي لعبداهلل بن عمرو بن العاصقد روي هذا الشعر ألبيه عمرو بن العاص، »: مث قال

 . ابن عساكر اإلسناد الذي نسبه لعمرو
، تايل تلخيص املتشابه للخطيب (5645 ح 97 /6)مصنف ابن أيب شيبة : ولالستزادة ينظر

  9/44)، جممع الزوائد (7 / )بار ، احللة السرياء يف أشعار األمراء البن األ( 5 -64 / )
 (.4 /5)، اإلصابة (965ح 956/ )، بغية الباحث (649  ح

ولوال حلوق التاء يف آخره لقلت بأنه ( استدت)ويف األصل رمست هكذا (. أ)و( ب)و( س)كذا يف (   )
ن ما حيث أشار قبل إىل لفظ االشتداد، وهو أوىل من جهة املعىن، لكن يظهر أ( اشتد أمرها)يريد 

 .أثبته هو األقرب ملراد املؤلف حسب ما هو مثبت يف هذه النسخ
هتذيب . «استتب أمر فالن إذا اطرد واستقام وتبني :يقال»: قال األزهري(: استتب)ومعىن 

 (.69 /4 ) اللغة
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، ويصح ( )أمره ويدوم على ما كان عليه املدة املذكورة يف احلديث ( )بذلك أن اإلسالم يستتب
توجد على  ( )أن يستعار دوران الرحى يف األمر الذي يقوم لصاحبه ويستمر له؛ فإن الرحى

، إذا كان أمرهم يدور (4)فالن صاحب دارهتم: نعت الكمال ما دامت دائرة مستمرة، ويقال
 .(6)معظمه: ورحى الغيث. عليه

مكان  «تزول رحى اإلسالم»: يف بعض طرقه (5)ما ذهبنا إليه ما رواه احلريب ويؤيد
                                 

ة واملثبت من بقي. وميكن أن تقرأ بالشني املعجمة( يستد)كذا هنا أيضاً وردت الكلمة يف األصل هكذا (   )
 .النسخ، ومعناها يف هذا املوضع واضح ومناسب

 «الفائق»عليه أكثر العلماء؛ كالزخمشري يف ( تدور رحى اإلسالم)هذا الذي رجحه املؤلف يف معىن (   )
، (47 /  ) «جامع األصول»، ويف ( 7 / ) «النهاية»ثري يف ألاوابن ( 47/ )مادة رحا 

 (.9  /  ) «الفتح»بن حجر يف ، وا(ب/9  ل) «شرح املصابيح»والبيضاوي يف 
 (.س)إىل هنا ساقط من  «يف األمر»: من قوله(   )
، ترتيب اللسان (556/ )الصحاح مادة دور : ينظر. أخص من الدار، أو لغة فيها الدَّاَرة(  4)

( / 46  .) 
وهو يوافق املعىن -، واألنسب به لكن ال أدري ما وجه إدخال املؤلف هلذه اجلملة يف هذا املوضع

سيدهم الذي يصدرون : رحا القوم»: ما نقله األزهري عن ابن األعرايب قال -الذي قصده املؤلف
هتذيب اللغة . «ينتهون إىل أمره، وكان يقال لعمر بن اخلطاب رحا دارة العربعن رأيه، و

(6/  6.) 
 (.6 9/ )مادة رحا  «الغريبني»بلفظها يف  «معظمه: ورحى الغيث»: مجلة(  6)
، «غريب احلديث»، اإلمام احلافظ، صاحب إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشري البغدادي احلريب(  5)

كان يقاس »: قال الدارقطين. نة مخس ومثانني ومئتنيسمولده يف سنة مثان وتسعني ومئة، ومات 
ما ظننت أن على »: وقال ثعلب. وكان من جلة أصحابه. «بن حنبل يف زهده وعلمه وورعهاد بأمح

، تذكرة احلفاظ (45/ )، طبقات احلنابلة (9 /5)تاريخ بغداد : ينظر .«وجه األرض مثله
، املقصد األرشد (65 / )، طبقات الشافعية الكربى (65 /  )، سري أعالم النبالء (644/ )
 (.644)احلفاظ  ، طبقات(   / )

معجم البلدان : ينظر. بفتح املهملة وسكون الراء، نسبة إىل احلربية حملة ببغدد: واحلريب
 (.64 / )، اللباب (9  / )
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 .( )«أقرب، ألهنا تزول عن ثبوهتا واستقرارها( تزول) ( )كأن»: ، مث قال«تدور»
، وكان سنة مخس مقتل عثمان: الفنت الثالث ( )وأشار بالسنني الثالث إىل: قلت
 .(4)وثالثني

 .(5)سنة ست (6)، وكانتوحرب اجلمل
 .(4)فإهنا كانت متتابعة يف تلك األعوام الثالثة. (9)، وكانت سنة سبعوحرب صفني

                                 
 (.س)إىل هنا تكرر يف  «تزول رحى»: من قوله(   )
طبوع منه، الذهن، وليس هو يف امل هذا الذي يتبادر إىل ،«غريب احلديث»يف كتابه : الظاهر أنه يريد(   )

إذ مل يطبع منه سوى اجمللدة اخلامسة طبعت يف ثالثة أجزاء بتحقيق الدكتور سليمان العايد، والباقي يف 
 .عداد املفقود

 (.6 9/ )مادة رحا  «الغريبني»وكالم احلريب هذا نقله أيضًا اهلروي يف 
م أمحد والطحاوي وتقدم معنا يف ختريج احلديث أن بعض األئمة خرجه هبذا اللفظ كاإلما: أقول

 .من طريق عبدالرمحن بن عبداهلل بن مسعود
ومن طريق . الطحاوي من طريق شريك عن منصور عن ربعي عن الرباء( ستزول)وخرجه بلفظ 

 .مسروق أيضًا
 (.س)سقطت من  «إىل»(   )
يف  ، التمهيد والبيان(وما بعدها - 55/ )، تاريخ الطربي (54 ص)تاريخ خليفة بن خياط : ينظر(  4)

 (.65 ص)، تاريخ اخللفاء (9  -96 /6 )، البداية والنهاية (   ص)مقتل الشهيد عثمان 
 .(أ)و( س)واملثبت من  «وكان»(: ب)يف األصل و(  6)
، ( 4 ص)، تاريخ خليفة (66 ص)الفتنة ووقعة اجلمل لسيف بن عمر : أي ست وثالثني، ينظر(  5)

 (. 4/ )، شذرات الذهب (  6/4 )البداية والنهاية 
، (6/476 )، البداية والنهاية (9  /6)، املنتظم ( 7 ص)تاريخ خليفة : أي سبع وثالثني، ينظر(  9)

 (.44/ )شذرات الذهب 
 «مشكل اآلثار»الطحاوي يف : وممن ذكر هذا القول. فاعترب املؤلف ابتداء املدة من اهلجرة النبوية(  4)

، (74 /5) «بوةندالئل ال»، والبيهقي يف (6 9/ )مادة رحا  «الغريبني»، واهلروي يف (74 /4)
 (.ب/9  ل) «شرح املصابيح»والبيضاوي يف 

= 
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قد هلك من القرون  ( )أي فسبيلهم سبيل من «فإن هلكوا فسبيل من قد هلك»: وفيه
 .( )سالفةال

 :(4)وأنشد قول زهري ( )«امللك: أراد بالدين»: قال اخلطايب «وإن يقم هلم أمر دينهم»

                                 
من طريق حممد ( 4 4/ )للخالل  «السنة»لكن يرى اإلمام أمحد عدم صحة هذا الرأي؛ ففي 

إهنا من مهاجر  «تدور رحى اإلسالم خلمس وثالثني»حديث : من قال: قلت ألمحد: بن احلكم قال
اإلسالم لسنني هو يف احلياة،  لقد اجترأ هذا وما علمه، أيكون أن يصف النيب »: لفقا. النيب 

أن معاوية : ويروى عن الزهري: مث روى عن أمحد قوله. ها.«إمنا يصف ما يكون بعده من السنني
مخس »: فكان هذا على حديث النيب : قال .كان أمره مخس سنني ال ينكر عليه شيء

 . ها.«وثالثون
، فتشمل اخلالفة الراشدة ومدهتا ثالثون سنة مع رأي أمحد أن املدة تبدأ بعد وفاة النيب ف: أقول

 .  مخس سنوات من خالفة معاوية رضي اهلل عنه
-6 /6 ) «جمموع الفتاوى»شيُخ اإلسالم ابن تيمية كما يف : وقد َنَقل هذا عن اإلمام أمحد

وظاهر هذا من كالم أمحد أنه أخذ بظاهر »: «املعتمد»ونقل عن القاضي أيب يعلى قوله يف ( 5 
 .«وأن خالفة معاوية كانت من مجلة اخلمس والثالثنياحلديث 

، غريب احلديث (اإلحسان -6/44 )صحيح ابن حبان : ينظر. وقيل يف معىن احلديث غري ذلك
، فتح الباري ( 7 / )، النهاية البن األثري (47/ )، الفائق مادة رحا (666/ )للخطايب 

(  /  9.) 
 .«تقدمي وتأخري «من سبيل»(: س)يف (   )
أي إن اختلفوا بعد ذلك واستهانوا بالدين »: (ب/9  ل) «شرح املصابيح»قال البيضاوي يف (   )

واقترفوا املعاصي وهتكوا احلرمات فسبيلهم سبيل من هلك قبلهم من األمم السابقة يف حتزهبم 
 .«، مسَّى أسباب اهلالك واالشتغال مبا يؤدي إليه هالكًاواختالفهم وزيغهم عن احلق ووهنهم يف الدين

 .(47/ )مادة رحا  «الفائق»هكذا فسره الزخمشري يف (   )
الشاعر اجلاهلي املشهور، صاحب املعلقة . ربيعة بن رياح املزين، من مضر: زهري بن أيب سلمى(  4)

ويف أئمة األدب من يفضله على شعراء العرب  «أوىف دمنة مل تكلمأمن أم »: املشهورة اليت مطلعها
 . وكانت وفاته قبل اهلجرة بثالثة عشر عامًا. كافة

 (. 6/ )، األعالم للزركلي (4  -44 /6 )، األغاين (9  / )الشعر والشعراء : ينظر
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 [ب/66 ]

 ( )يف دين عمرو وحالت بيننا َفَدك   لئن حللت جبوٍّ يف بين أسد
ن ما بني اين أمية، وانتقاله عنهم إىل بين العباس، وكويشبه أن يكون أراد هبذا ملك ب»: قال

استقرار امللك لبين أمية إىل أن ظهرت الدعاة خبراسان، وضعف أمر بين أمية، ودخل الوهن فيه 
 .( )«ةحنوًا من سبعني سن

، ولكن ال تعلق له هبذا احلديث، (6)؛ فإنه قال قواًل صحيحًا(4)اهلل أبا سليمان ( )ويرحم
مل  ا يكبوا، ولو تأمل احلديث كلَّ التأمل وبىن التأويل على سياقه لعلم أن النيب واجلواد رمب

يرد بذلك ملك بين أمية دون غريهم من األمة، بل أراد به استقامة أمر األمة يف طاعة الوالة 
واألحكام، وجعل املبدأ فيه أول زمان اهلجرة، وأخربهم أهنم يلبثون على ماهم /وإقامة احلدود 

 (5)ه مخسًا وثالثني أو ستًا وثالثني أو سبعًا وثالثني؛ مث يشقون عصا اخلالف فتتفرقعلي
كلمتهم، فإن هلكوا فسبيلهم سبيل من قد هلك قبلهم، وإن عاد أمرهم إىل ما كان عليه من 

 .هلم ذلك إىل متام السبعني (9)إيثار الطاعة ونصرة احلق مت

                                 
 (.  6ص)ديوانه (   )
 «غريب احلديث»زاده توضيحًا يف و(.  4 -46 /5) «معامل السنن»كالم اخلطايب هذا يف (   )

فكان من لدن ويل معاوية إىل أن ملك مروان الذي يقال له احلمار، وظهر »: فقال (666/ )
امللك والسلطان، قال اهلل : والدين. خبراسان أمر أيب مسلم ووهى أمر بين أمية حنو من سبعني سنة

 .ها.«...أي يف سلطانه وملكه[ 95: يوسف]         : تعاىل
وقريب منه قول ابن حبان يف  .(74 /5) «دالئل النبوة»ووافقه على هذا الرأي البيهقي يف 

 (.اإلحسان-6/44 ) «صحيحه»
 .«ورحم»(: ب)و( س)يف (   )
 .اخلطايب: يعين(  4)
النهاية : ينظر. بأن املدة اليت أشار إليها مل تكن سبعني سنة بل تعقبه ابن األثري وابن حجر وغريمها(  6)

 (.   /  )، عون املعبود (9  /  )، فتح الباري (76 /  )، جامع األصول ( 7 / )
 .«فتفترق»(: ب)و( س)يف (  5)
 .«يتم»(: ب)و( س)يف (  9)
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ذلك القول، فإن  ( )غري ذلك مل يستقم له ( )هذا مقتضى اللفظ، ولو اقتضى اللفظ أيضًا
يف أيام املروانية، مع أن بقية احلديث تنقض  ( )امللك يف أيام بعض العباسية مل يكن أقل استقامة

بقي أو  (5)أمما»: قلت يا رسول اهلل: قول ابن مسعود (6)؛ وهو(4)كل تأويل خيالف تأويلنا هذا
أنفة بعد مخس وثالثني أم تدخل األعوام املذكورة يف يريد أن السبعني تتم هلم مست «مما مضى؟
يقوم هلم أمر دينهم إىل متام سبعني سنة من أول دولة : يعين (9)«مما مضى: قال. ؟ مجلتها

. (4)اإلسالم ال من انقضاء مخس وثالثني أو ست وثالثني أو سبع وثالثني إىل انقضاء سبعني
 .واهلل أعلم

                                 
 .النسخ األخرىمن ، وأثبتها  ترد يف األصلمل «أيضًا»(   )
 .، والضمري يعود على اخلطايب(ب)و( س)، واملثبت من «مهل»(: أ)يف األصل و(   )
 .لكان أحسن «استقامة منه»: لو قال(   )
 .بقية النسخزيادة من  «هذا»(  4)
 .«وهي»(: ب)و( س)يف (  6)
 .وهو املوافق للفظ احلديث بقية النسخ،واملثبت من  «أومما»: يف األصل(  5)
 .وعنه البغوي ،سوى أيب داود «مما مضى»: أنه مل يقلقد أوضحت عند ختريج احلديث (  9)

: ويف لفظ عند ابن عدي(. مما بقي: )قالوا -من طرق خمتلفة-وسائر الذين خرجوا احلديث 
وعند  .«سبعني بعدها: فقال رسول اهلل . سبعني قبلها أو سبعني بعدها يارسول اهلل: قال عمر»

  .«مستقبله من: أمن هذا أو من مستقبله؟ قال»: البيهقي
 . واهلل أعلم. ويف هذا داللة على أن ما عند أيب داود والبغوي َوْهم

وتكون »: ، قال-يعين الصحابة-أن املراد بذلك انقضاء أعمارهم ( 4  /  الفتح )يرى ابن حجر (  4)
 فإن ،املدة سبعني سنة إذا جعل ابتداؤها من أول سنة ثالثني عند انقضاء ست سنني من خالفة عثمان

ء الطعن فيه إىل أن آل األمر إىل قتله كان بعد ست سنني مضت من خالفته، وعند انقضاء اابتد
 .«السبعني مل يبق من الصحابة أحد فهذا الذي يظهر يل يف معىن احلديث

-فقد أخذ بلفظ أخرجه هو من طريق مسروق ( 74 /4) «مشكل اآلثار»أما الطحاوي يف 
فإن يصطلحوا فيما بينهم على غري قتال يأكلوا الدنيا سبعني »: يهوف -وقد أوردته عند ختريج احلديث

فتكون املدة اليت يأكلون الدنيا فيها كذلك سبعني  ،يصطلحوا على غري قتالمل و»: قال «عامًا رغدًا
= 
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 ( )ومن باب المالحم

 :من الصحاح

 .( )«وهو َيِلْيط حوضه»: يف حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه قوله  -4  

                                 
عامًا مث تنقطع فال يأكلوهنا بعدها، ولكن جرت أمورهم على غري ذلك مما مل ينقطع معهم القتال، 

من اهلل هلم وسترًا منه عليهم، فجرى على ذلك أن يأكلوا الدنيا بال توقيت عليهم فكان ذلك رمحة 
فإهنم أكلوها سبعني عامًا  ،وأشار إىل أن رواية مسروق هي األشبه مبا جرت عليه أمور الناس. «فيه

 .ودينهم قائم على حاله ،وزيادة على ذلكوسبعني عامًا 
أن احملذور وقع يف املوعد  -بعه القاري والعظيم آباديوت-يرى البيضاوي : ويف مقابل هذه اآلراء

 . األول، فلم يزل ذلك كذلك إىل اآلن
 .«فسبيل من هلك هلكوايفإن »: قوله يف احلديث: ومرادهم باملوعد األول

، عون املعبود ( 7 /7)، مرقاة املفاتيح (ب/9  ل)شرح املصابيح للبيضاوي : ينظر
(  /   .) 

. َأْلَحْمُت القوم، إذا قتلتهم حىت صاروا حْلمًا: َمْلَحمة، وهي الوقعة العظيمة القتل، يقالمجع : امَلالِحم(   )
 .وخص اجلوهري امللحمة بالوقعة العظيمة يف الفتنة

: والثاين. لتالحم الناس واشتباكهم واختالطهم فيها: أحدمها: ومسيت احلرب ملحمة ملعنيني
 . لكثرة حلوم القتلى فيها

، معجم مقاييس اللغة (9 6 /6)، الصحاح مادة حلم (47 / )حلديث للخطايب غريب ا: ينظر
 (. 5 /5)، التعليق الصبيح (  9/46)، ترتيب لسان العرب (69 /4)، النهاية (4  /6)

 ال تقوم الساعة حىت تقتتل فئتان عظيمتان»: لفظهو( 57 4ح 499/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )
يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوامها واحدة، وحىت يبعث دجالون كذابون قريب من ثالثني كلهم 
يزعم أنه رسول اهلل، وحىت ُيقبض العلم، وتكثر الزالزل، ويتقارب الزمان، وتظهر الفنت، ويكثر اهلرج 

ربُّ املال من يقبُل صدقَته، وحىت يعِرَضه فيقول  وهو القتل، وحىت يكثر فيكم املاُل فَيفيَض حىت ُيِهمَّ
: ال َأَربَ يل به، وحىت يتطاول الناس يف البنيان، وحىت مير الرجل بقرب الرجل فيقول: الذي يعرضه عليه

  يا ليتين مكانه، وحىت تطلع الشمس من مغرهبا، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أمجعون، فذلك حني

، ولتقومن الساعة [64 :األنعام]               
= 
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الَط الشيُء : واألصل فيه اللصوق، يقال. وَطيَّْنُته ( )أي َمَلْطُته به: ُلْطت احلوض بالطني
يف قليب َلْوطًا وَلْيطًا، يعين الالزق  ( )ْلوط، وإين ألجدبقليب وَأ ( )بقليب َيُلوط وَيليط، وهو َأْليط

 .(4)بالقلب

                                 
وقد نشر الرجالن ثوهبما بينهما فال يتبايعانه وال يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلنب 

اعة وهو َيِلْيط حوضه فال يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته ِلْقَحته فال يطعمه، ولتقومن الس
 .«إىل ِفْيه فال يطعمها

 :خترجيه
 . متفق عليه

 -بدون ترمجة، قبل باب من أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه-أخرجه البخاري يف الرقاق، باب 
 .ببعضه وفيه اجلملة اليت شرحها املؤلف( 5665ح  9  ص)

 .بتمامه(    9ح 474 ص) -بدون ترمجة بعد باب خروج النار-ويف الفنت، باب 
ببعضه وفيه اجلملة ( 764 ح 96  /4)ومسلم يف الفنت وأشراط الساعة، باب قرب الساعة 

 .اليت شرحها املؤلف
 «الصحاح»وقد وردت يف . وملحقة يف األصل( ب)و( س)وهي مثبتة يف ( أ)ليست يف  «به»(   )

 .والنقل منه كما سيأيت
 (.أ)ليست يف  «وهو أليط»(   )
 .«ال أجد»(: أ)و( س)يف (   )
يعين »: ويف آخره( 64  / )مادة لوط  «الصحاح»يف  -مع تقدمي وتأخري-هذا التعريف بنصه (  4)

 . «احلب الالزق بالقلب
، النهاية البن األثري (444/ )، مشارق األنوار مادة لطط (   /6)معجم مقاييس اللغة : وينظر

 (.76/  )و( 54 /  )، فتح الباري ( 6 /4 )، املنهاج للنووي (9  /4)وط مادة ل
 .«وبضمه من الرباعي ،بفتح أوله من الثالثي»(: يليط)وقال ابن حجر يف ضبط 
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ال تقوم الساعة حىت تقاتلوا »: ومنه حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه، عن النيب  -6  
 .( )احلديث «...ُخْوزًا وِكْرمان

، وإمنا جاء يف احلديث منونًا لسكون (ِكْرمان)، وكذلك ( )جيٌل من الناس( ُخْوز)
 .( )وسطه

؛ فإن يف بعض (6)إىل أهنم الدَّْيلم «عرنعاهلم الشَّ»: (4)وقد ذهب بعض املتقدمني يف قوله

                                 
ال تقوم الساعة حىت تقاتلوا خوزاً وكرمان من »: ومتامه( 96 4ح 494/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

 .«عرشنوف، صغار األعني، كأن وجوههم اجملان املطرقة، نعاهلم الاألعاجم؛ محر الوجوه، فطس األ

 :خترجيه
 . متفق عليه

 (.676 ح 5 9ص)أخرجه هبذا اللفظ البخاري يف املناقب، باب عالمات النبوة يف اإلسالم 
 (. 67 )وخمتصرًا برقم (. 649 )وبنحوه يف نفس املوضع برقم 

 ،«حىت تقاتلوا الترك»: وقال( 4 7 ح  67ص) وأخرجه يف اجلهاد والسري، باب قتال الترك
 .«حىت تقاتلوا خوزًا وكرمان من األعاجم»: مكان

... وأخرجه مسلم يف الفنت وأشراط الساعة، باب ال تقوم الساعة حىت مير الرجل بقرب الرجل
 .مفرقًا من عدة طرق(   7 ح     /4)

 (.494/ )مادة خوز  «الصحاح»هذه عبارة اجلوهري يف (   )
هل هم ( كرمان)لكن هل هذا اجليل هم أهل بالد اخلوز أو ما يعرف خبوزستان ؟ وكذا يقال يف 

 أهل كرمان ؟ 
إال أن املؤلف  -وستأيت اإلشارة إليه، مع التعريف هبذين البلدين-هذا رأي ذكره بعض الشراح 

 .خيالف هذا الرأي، وسيبني هذا بعد قليل
 (.6  /4)، أوضح املسالك (6 4ص)اإلرشاد إىل علم اإلعراب : ينظر(   )
 .وهو سهو «تعاىل»زيادة ( أ)يف (  4)
جيل مسوا بأرضهم يف قول بعض أهل : الديلم»(: 644/ ) «معجم البلدان»قال ياقوت احلموي يف (  6)

 .«ٍم ألٍب هلماألثر، وليس باس
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 .( )بلدهم هم الدَّْيلم والباَرز: بعضهم فقال ( )«، وهذا هو الباَرزنعاهلم الشعر»: طرقه
 .(5)وفتحها أيضًا (6)بتقدمي الزاي «(4)أهل الباَزر موه»: مرَّة ( )وقال سفيان

                                 
وهو هذا .. »: هكذا( هذا)على ( هو)لكن بتقدمي  -وتقدم-(  67 )هذا الطريق عند البخاري (   )

. «ومنهم من ضبطه بكسر الراء»: قال ابن حجر. بتقدمي الراء املفتوحة بعدها زاي: والباَرز. «البارز
 (. 7ص)، هدي الساري (5/964)الفتح 

يسكنون يف براز من األرض، أو يف اجلبال  -الديلم واألكراد-هم األكراد؛ ألن كاًل منهما : وقيل(   )
 . وهي بارزة عن وجه األرض

 .وقيل غري ذلك. هي أرض فارس؛ ألن منهم من يبدل الفاء باًء موحدة، والسني زايًا: وقيل
، التدوين يف أخبار (   / )النهاية البن األثري مادة بزر : املصدران السابقان، وأيضًا: ينظر
 (.   /5 )، عمدة القاري ( 5 /4 )، الكواكب الدراري (46/ )قزوين 

 (. 6 6ص)تقدمت ترمجته . مام املشهورهو ابن عيينة اإل(   )
 (. 67 )وقوله هذا نقله البخاري يف املوضع السابق . وهو أحد رواة هذا احلديث

 (.س)إىل هنا ساقط من  «وقال بعضهم»: من قوله(  4)
 .أصلحتمث  وكأهنا كانت كذلك يف األصلوهو خطأ،  «الراء»(: أ)و( ب)و( س)يف (  6)
. هم أهل البازر: وأما قول سفيان بن عيينة»(:    /7) «البداية والنهاية»قال ابن كثري يف (  5)

فاملشهور يف الرواية تقدمي الراء على الزاي، ولعله تصحيف اشتبه على القائل من الباَزر؛ وهو السوق 
 .«بلغتهم

-66 / )حرف الباء والزاي  يف «اجملموع املغيث»وأورد أبو موسى املديين هذا احلديث يف 
هم األكراد، فإذا : جبال، ويف بعض الروايات ابازر ناحية قريبة من كرمان، هب: قيل»: وقال( 65 

 . «كان من هذا فكأنه أراد أهل البازر، أو يكونوا مسوا باسم بالدهم
باب الباء بأن الرواية وردت بتقدمي الراء فيكون من (    / ) «النهاية»وتعقبه ابن األثري يف 

 .ها.والراء ال من باب الباء والزاي
وذكروا (. 5/47)، إرشاد الساري (5/964)، فتح الباري -املوضع السابق-التدوين : وينظر

 .وجهًا آخر يف الزاي وهو الكسر
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 .( )إىل أنه عىن به البارزين لقتال أهل اإلسالم وذهب بعضهم يف تفسري الباَرز
؛ هو أنه أراد ( )سق الكالم، واألحاديث اليت وردت يف هذا البابوالذي يدل عليه ن: قلت

كل  (6)، فنسب(4)، ولعل فيهم من انتشر من هاتني القبيلتني( )الترك: باملوصوفني مبا وصفهم
 .واحد منهما إىل أحد األبوين

                                 
 ، الفتح، وعمدة القاري (4  / )مشارق األنوار : ينظر. نسبه عياض وابن حجر وغريمها للقابسي(   )

 .-ابقاملوضع الس-
، فقد أورد البخاري ومسلم يف املواضع السابقة بعض الروايات (6  )يراجع ختريج احلديث املتقدم (   )

 . الواردة يف هذا الباب من حديث أيب هريرة، وعمرو بن تغلب
. يف قسمي الصحاح واحلسان -يف املوضع السابق-بعضها  «املصابيح»وأورد البغوي يف 

 (. 4 -  /7 ) -قسم النهاية-، البداية والنهاية (94- 9/  )جامع األصول : وينظر
 هو اسم: تركستان»(:   / ) «معجم البلدان»قال ياقوت يف . أو األتراك هم أهل تركستان الترك(   )

 (.  5ص)البلدان البن الفقيه : وينظر .«بالد التركجامع جلميع 
تركستان الشرقية، وهي واقعة حتت سيطرة الصني الشعبية وتعرف : قسمة إىلوتركستان اليوم من

، وتركستان الغربية وتشمل مجهوريات آسيا الوسطى أو بالد ما وراء النهر (سنكيانغ)عندهم بـ
، أطلس التاريخ العريب اإلسالمي (59ص)أطلس العامل : -مع الكتابني السابقني-ينظر (. جيحون)
 .األخريان حملمود شاكر( 6 ، 5ص)، تركستان الغربية (9 ، 7ص)شرقية ، تركستان ال(44 ص)

واختلف يف أصل الترك على أقوال كثرية، منها ما سيشري إليه املؤلف قريبًا من أهنم ينسبون إىل 
 .من ولد يافث بن نوح، وقيل من غري ذلك: قنطوراء، وهي جارية إلبراهيم عليه السالم، وقيل

، التعليق (77 /4 )، عمدة القاري (   /5)، فتح الباري ( 54ص) التذكرة للقرطيب: ينظر
 (.55 /5)الصبيح 

قال ابن فارس يف (. أ)ولعل املثبت هو األصوب كما يف األصل و. «هذين القبيلني»(: ب)و( س)يف (  4)
وقد .. من أب واحد: مجاعة من قبائل شىت، والقبيلة: القبيل»(:  6/6) «معجم مقاييس اللغة»

 .والضمري يعود على خوٍز وكرمان .ها.«قبيل: لبين أب واحد يقال
 .واملثبت من بقية النسخ. «فينسب»: يف األصل(  6)
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انتشروا يف  ( )أن أوالد نوح عليه السالم ملا ضاق هبم أرض بابل ( )وقد ُذكر يف التواريخ
، (4()9)، وَكْرمان(5)، وفارس(6)من استقر به كخُوِزْستان (4)إىل ( )البالد، فُنِسب كل ُصْقع

....................................... .................................، (7)وُخراسان

                                 
وكذلك (.  4 / )، املنتظم (وما بعدها 4  / )، تاريخ الطربي (5 / )طبقات ابن سعد : ينظر(   )

 .-اإلحالة عليهوستأيت -عند ذكره للبلدان اليت سيذكرها املؤلف  «معجم البلدان»: ينظر
اسم ناحية، منها الكوفة »(: 67 / ) «معجم البلدان»قال ياقوت يف . بكسر الباء، موضع بالعراق(   )

 (.4  / )معجم ما استعجم : وينظر .«واخلمر واحللة، ينسب إليها السحر
تقع أطالل مدينة بابل على حنو »(: 74ص) «بلدان اخلالفة الشرقية»قال املعلق على كتاب 

 .«...ني كيلو مترًا جنوب بغداد على هنر الفراتتسع
 (.46 / )، املصباح املنري (55/ )القاموس مادة صقع : ينظر. الناحية واحمللة: بضم املهملة(   )
 (.أ)ساقطة من  «إىل»(  4)
بضم أوله وبعد الواو الساكنة زاي وسني مهملة وتاء »(: 464/ ) «معجم البلدان»قال ياقوت يف (  6)

 .«بالد اخلوز، واستان كالنسبة يف كالم الفرس من فوق وآخره نون، وهو اسم جلميع مثناة
اخلليج )وهي تقع بني فارس من الشرق، والبصرة من الغرب، وإقليم اجلبال من الشمال، والبحر 

 . ومن أشهر مدهنا األهواز وتستر. وهي اليوم واقعة ضمن إيران ناحية العراق. من اجلنوب( العريب
، بلدان اخلالفة الشرقية (57 ص)، أحسن التقاسيم ( 5 /4 )الكواكب الدراري  :ينظر

 (.57ص)، أطلس العامل (59 ص)
، ومن الغرب (اخلليج العريب)إقليم واسع حيده من الشرق كرمان، ومن اجلنوب البحر : فارس(  5)

إيران ناحية اجلنوب،  وهو اليوم ضمن. خوزستان، ومن الشمال املفازة الكربى اليت بينه وبني خراسان
 . ومن أشهر مدنه شرياز

، ( 4 ص)، بلدان اخلالفة الشرقية (66 ص)، حدود العامل (5  /4)معجم البلدان : ينظر
 (.57ص)أطلس العامل 

 .«وكرمان وفارس»(: س)يف (  9)
 (.7 ص)تقدم التعريف بكرمان (  4)
وكان . نيسابور ومرو وهراة وبلخ: دانيون املسلمون إىل أربعة أقسامإقليم كبري قسمه البل: خراسان(  7)

 . وهو اليوم يقع يف ثالث دول، هي أفغانستان وإيران، وتركمانستان. يزخر بالعلماء يف سائر الفنون
= 
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...................... ، (5)، وأْرمني(6)، واهلند(4)، والسِّْند( )، وَخَزر( )، وِصْقالب( )والصِّني

                                 
، بلدان (46ص)، حدود العامل (66 / )، معجم البلدان ( 56ص)البلدان البن الفقيه : ينظر

 (. 9، 57ص)، أطلس العامل (4  ،   ص)اخلالفة الشرقية 
بالد مشهورة يف أقصى املشرق مائلة إىل اجلنوب، حييط هبا من الشرق واجلنوب حبر الصني، : الصني(   )

 . ، ومن الشمال منغوليا(ومها اليوم جزء من الصني)ومن الغرب التبت وتركستان الشرقية 
، أطلس العامل (66ص)حدود العامل ، ( 5 ص)، تقومي البلدان (446/ )معجم البلدان : ينظر

 (.94، 59ص)
الصقالبة يتامخون بالد اخلزر يف : -يعين األزهري-أبو منصور قال »(: 5 4/ ) «معجم البلدان»يف (   )

هتذيب »وقول األزهري يف . «الصقالبة بالد بني بلغار وقسطنطينية: وقال غريه. أعايل جبال الروم
 (.47 /7) «اللغة

بالد الصقالبة بالد شرقيها البلغار الداخلة »(: 7  ص) «حدود العامل»وقال صاحب كتاب 
وبعض من الروم، وغربيها ( البحر األسود)وبعض من بالد الروس، وجنوبيها بعض حبر بنطس 

 .«ومشاليها بأسره مفازات وخرائب الشمال
غربًا، والروس مشااًل،  وهنر إيتل شرقًا، والبحر األسود( قزوين)بالد تقع بني حبر اخلزر : اخلزر(   )

، أطلس التاريخ العريب ( 4 ص)، حدود العامل (59 / )معجم البلدان : ينظر. وجورجيا جنوبًا
 (.66ص)اإلسالمي 

بكسر أوله وسكون ثانيه وآخره دال مهملة، بالد بني »(: 59 / ) «معجم البلدان»قال ياقوت يف (  4)
  .«اهلند وكرمان وسجستان

 (. 9ص)، أطلس العامل (76ص)حدود العامل : ينظر. تانوهي اليوم ضمن باكس
بالد مشهورة، حيدها من الغرب السند وحبر العرب، ومن اجلنوب حبر اهلند، ومن الشرق الصني : اهلند(  6)

، حدود العامل ( 6 ص)تقومي البلدان : ينظر. والتبت، ومن الشمال بالد الترك وجزء من التبت
 (. 9، 59ص)، أطلس العامل ( 6ص)

 .«وأرمن»(: س)يف (  5)
بكسر أوله ويفتح، وسكون ثانيه، : ِإْرمينية»(: 67 / ) «معجم البلدان»قال ياقوت يف 

اسم لصقع عظيم واسع يف جهة  :وكسر امليم، وياء ساكنة، وكسر النون، وياء خفيفة مفتوحة
= 
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 .وإىل غري ذلك ( )الرومو
، النتشاره من أحدمها، أو ألهنم سكنوا ( )فلعل من الترك من ُينسب إىل خوز أوكرمان

إحدى الناحيتني فُسمُّوا هبا، وقد غلبت الترك غري مرة على تلك البالد واستوطنوها، مث إنه مل 
، وقد روى (4)إىل َقْنُطورا وقد نسبهم النيب  ( )(بنو َقْنُطورا)يشتهر عندنا، كما مل يشتهر 

                                 
ى خالط ونواحيها، أرمينية الكرب: مها أرمينيتان: مث ذكر اختالفًا يف حدها، فقيل. «...الشمال

 .وأرمينية الصغرى تفليس ونواحيها وقيل غري ذلك
 .وهي اليوم بلد معروف يقع بني تركيا وإيران وأذربيجان وجورجيا

، بلدان اخلالفة الشرقية (67 / )، معجم البلدان ( 64ص)البلدان البن الفقيه : ينظر
 (.59ص)، أطلس العامل (5  ص)

 زرأما حدود الروم فمشارقهم ومشاهلم الترك واخل»(: 74/ ) «دانمعجم البل»قال ياقوت يف (   )
الشام واإلسكندرية، ومغارهبم البحر واألندلس، وكانت الرقة والشامات كلها تعد  والروس، وجنوهبم

 .وعلى هذا فهي تشمل اليوم تركيا وجزءاً كبرياً من دول أوروبا .«...يف حدود الروم أيام األكاسرة
، بلدان اخلالفة الشرقية (5  ص)، حدود العامل ( 4 ص)البن الفقيه البلدان : وينظر

 (.  ص) ، أطلس التاريخ العريب اإلسالمي(67 ص)
 .«خوزا أو كرمان»(: أ)ويف  .«خوز وكرمان»(: س)يف (   )
 .«قنطوراء»: وهكذا يف املوضع اآليت أيضًا، وكأنه أراد رمسها باملد. «قنطورأ»(: أ)يف (   )

هكذا يف  .«وضم الطاء املهملة، مقصور ،وسكون النون ،كذا بفتح القاف»: وَقْنُطورا
قيده اجلواليقي يف »(: 5/966) «الفتح»وقال ابن حجر يف (. 49 / ) «مشارق األنوار»
 .وسيأيت التعريف هبا .ها.«بالقصر «البارع»باملد، ويف كتاب  «املعرب»

فإذا كان يف آخر الزمان جاء بنو قنطوراء ...»: وفيه كما يف حديث أيب بكرة رضي اهلل عنه مرفوعًا(  4)
 .حلديثا .«...عراض الوجوه صغار األعني

 :خترجيه
حدثنا حممد بن حيىي بن ( 65 4ح    /4)أخرجه أبو داود يف املالحم، باب يف ذكر البصرة 

 .فارس، ثنا عبدالصمد بن عبدالوارث
= 
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عما يكون يف  خ، باب إخباره يف التاري «اإلحسان»كما يف  «صحيحه»وابن حبان يف 

حدثين مسدد بن : أخربنا الفضل بن احلباب، قال( 5944ح 44 /6 )أمته من الفنت واحلوادث 
 .مسرهد

مسعت أيب : كالمها عن عبدالوارث بن سعيد، ثنا سعيد بن ُجْمهان، ثنا مسلم بن أيب بكرة، قال
 .احلديث: قال حيدث أن رسول اهلل 

 (.مسلم: )وارث بن سعيد، عن سعيد بن مجهان، فعيَّن ابن أيب بكرة بأنههكذا رواه عبدال: أقول
 :وخالفه غريه

 :عن سعيد بن مجهان، واختلفت الرواية عنه فرواه حشرج بن نباتة -
: عن حشرج بن نباتة، فعيَّنه بأنه(   7ح 66 / ) «مسنده»فأخرجه الطيالسي يف 

 (.عبدالرمحن ابن أيب بكرة)
السنن الواردة يف »أخرجه أبو عمرو الداين يف . احلميد احلماين عن حشرجوتابعه حيىي بن عبد

 (. 49ح 4/767) «الفنت
: فسماه. عن أيب النضر هاشم بن القاسم، عن حشرج(  646 ح  6 /4 )وأخرجه أمحد 

 (.عبداهلل)
 .على الشك( عن عبداهلل أو عبيداهلل: )فقال. عن سريج، عن حشرج(  646 )وأخرجه أمحد 

من طريق أيب الوليد الطيالسي، (  44/ )يف ترمجة حشرج  «الكامل»ه ابن عدي يف وأخرج
 (.عبيداهلل: )فسماه. عن حشرج

 :، عن سعيد بن مجهان، واختلفت الرواية عنه أيضًاورواه العوام بن حوشب -
فلم يسمه بل . عن حممد بن يزيد، عن العوام بن حوشب( 4 64 ح 4/69 )فأخرجه أمحد 

 (.ن أيب بكرةعن اب: )قال
يف الفنت، باب من  «املصنف»وتابعه يزيد بن هارون عن العوام، فيما رواه عنه ابن أيب شيبة يف 

 (.  64 )، وأمحد (46 9 ح 9/495)... كره اخلروج يف الفتنة
عن عمرو بن علي، عن يزيد بن هارون، ( 559 ح 4  /7) «مسنده»ورواه البزار يف 

 (.عبيداهلل: )فسماه
= 
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عن أيب كريب، عن أيب معاوية، عن العوام بن حوشب، عن سعيد ( 555 )زار أيضًا ورواه الب

عن ابن أيب بكرة؛ ألن أبا كريب : وإمنا قلت»: مث قال البزار. ابن مجهان، عن ابن أيب بكرة، عن أبيه
 .«كرةعن عبداهلل بن أيب بكرة، وال أعلم أليب بكرة ابنًا يقال له عبداهلل، فجعلته عن ابن أيب ب: قال

 (.عبداهلل: )أبو رافع األصبهاين، عن سعيد بن مجهان، فسماه ورواه شعبة بن عمران -
أخبار »وعنه أبو نعيم يف ، ( 4 / ) «طبقات احملدثني بأصبهان»أخرجه أبو الشيخ يف 

 (. 4/ ) «أصبهان

 :النظر يف اخلالف
فالذي يظهر أن »: بعض هذا اخلالف مث قال(   9/ ) «تعجيل املنفعة»عرض ابن حجر يف 

 .«سعيد بن مجهان كان يضطرب فيه
( صدوق له أفراد)سعيد بن مجهان ستأيت ترمجته عند دراسة السند، وخالصة حاله أنه : أقول

ومثله ممن ليس من أهل الضبط واإلتقان، مع كثرة االختالف يف . «التقريب»كما قال ابن حجر يف 
ومرة بالشك ( عبيداهلل)ومرة ( عبداهلل)ومرة ( عبدالرمحن)ومرة ( مسلم)تعيني ابن أيب بكرة؛ مرة بأنه 

واهلل . فهذا يرجح ما قاله ابن حجر من أن االضطراب منهمعني،  ومرة غري( عبداهلل وعبيداهلل)بني 
 .أعلم

 :دراسة سند أيب داود
 (. 4 ص)تقدمت ترمجته . ثقة حافظ جليل. بن فارس حممد بن حيىي - 
 (.654ص)تقدمت ترمجته . ثقة. عبدالصمد بن عبدالوارث -2
 (.9 4ص)تقدمت ترمجته . ثقة ثبت، رمي بالقدر ومل يثبت عنه. عبدالوارث بن سعيد -3
مات سنة ست . ، أبو حفص البصرياألسلمي( بضم اجليم وإسكان امليم) سعيد بن ُجْمهان -4

 .وثالثني ومئة
 .، ومسلم بن أيب بكرة، وعبدالرمحن بن أيب بكرة وغريهمروى عن سفينة موىل رسول اهلل 

 .عبدالوارث بن سعيد، والعوام بن حوشب، وحشرج بن نباتة وغريهم وعنه
ُيروى عن حيىي : قلت.. .ثقة: ما تقول يف سعيد بن مجهان؟ فقال: قلت ألمحد»: قال املروذي

ما قال هذا أحد غري علي بن : هذا باطل، وغضب، وقال: فقال! القطان أنه سئل عنه فلم يرضه
 . ها.«ه بشيءاملديين، ما مسعت حيىي يتكلم في

= 
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 .«اخلالفة بعدي ثالثون سنة»: وصحح له أمحد حديث
هو ثقة إن شاء اهلل، وقوم يقعون فيه، »: وقال أبو داود مرة .«ثقة»: وقال ابن معني وأبو داود

 .«إمنا خياف ممن فوقه
 .«أرجو أنه البأس به»: وقال ابن عدي .«ليس به بأس»: وقال النسائي
 .«جائبيف حديثه ع»: وقال البخاري
 .«شيخ يكتب حديثه وال حيتج به» :وقال أبو حامت
 .«ال يتابع على حديثه»: وقال الساجي

ويف قول البخاري والساجي إشارة إىل تفرده بأحاديث ال يشركه فيها أحد، وقد ذكر هذا ابن 
 .«روى عن سفينة أحاديث ال يرويها غريه»: عدي حيث قال

هم فيه، مؤثراً يف إنزاله عن درجة الثقة عند الذهيب وابن وقد كان هذا، مع ما تقدم من كالم بعض
 .«صدوق له أفراد»: وقال ابن حجر .«صدوق وسط»: فقال الذهيب. حجر

 .واهلل أعلم. كما قال ابن حجر: خالصة حاله
 -4 4 ، 746)، سؤاالت اآلجري أليب داود (54 )من كالم اإلمام أمحد، رواية املروذي 

، مشاهري علماء األمصار (94 /4)، ثقات ابن حبان (6 /4)والتعديل  ، اجلرح(حتقيق البستوي
، هتذيب الكمال (4  ، 9  ص)، املنتخب من العلل للخالل (6 4)، الكامل البن عدي (6 9)
، هتذيب (5  )، من تكلم فيه وهو موثق (649 )، ديوان الضعفاء ( 45 )، الكاشف (45  )

 (.97  )، التقريب (  /4)التهذيب 
 .مات يف حدود سنة تسعني. الثقفي البصري نفيع بن احلارث: مسلم بن أيب بكرة -5

 .روى عن أبيه رضي اهلل عنه
 .وعنه سعيد بن مجهان، وعثمان الشحام، وسعيد بن سلمة، وأبو الفضل بن خلف األنصاري

 .«تابعي ثقة»: قال العجلي
 .«الثقات»حبان يف وذكره ابن 

    .«صحيحه»وروى له مسلم يف 
واهلل . «صدوق»فال مسوغ لقول  «ثقة»: واألوىل أن يقال فيه. «صدوق»: وقال ابن حجر

 .أعلم
، (9 67)، هتذيب الكمال ( 7 /6)، ثقات ابن حبان (5 9 )ترتيب ثقات العجلي 

= 
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 (.9 55)، التقريب (   /6 )، هتذيب التهذيب (6465)الكاشف 

 :كم على احلديثاحل
وهو وإن كان حسن احلديث، إال أنه اضطرب يف ( سعيد بن مجهان)احلديث هبذا السند فيه 

 :تعيني ابن أيب بكرة
 .-كما تقدم-فهو ثقة ( مسلم بن أيب بكرة: )فإن كان هو
(. 54 )عند دراسة احلديث رقم وستأيت ترمجته مفصلة . فهو أيضاً ثقة( عبدالرمحن: )وإن كان

 (.5 6 ص)ينظر 
، وتبعه «جمهول»(: 4 4) «اإلكمال»فقال احلسيين يف ( أو عبيداهلل عبداهلل: )وإن كان
ال يقال »(: 6 6) «تعجيل املنفعة»كن قال ابن حجر يف ل ،( 94) «ذيل الكاشف»العراقي يف 

هذا ألوالد أيب بكرة، فإهنم مشاهري من رؤساء أهل البصرة يف زماهنم، وعبيداهلل بالتصغري أشهر من 
من رواية ([ 9 9 )، ومسلم (64 9)البخاري ] «الصحيح»عبداهلل، وهو الذي وقع ذكره يف 

وقد ذكر ابن  .كتب إىل ابنه عبيداهلل وهو يقضي بسجستانأن أبا بكرة  ،عبدالرمحن بن أيب بكرة
انتهى  .«ويل لزياد، روى عنه أهل البصرة: عبيداهلل املصغر فقال[ 6/54]حبان يف ثقات التابعني 

 .كالم ابن حجر
طبقات ابن : وينظر .«تابعي ثقة»(:  6  ) «ثقاتهترتيب »وقال العجلي كما يف  : أقول

، (7  / )، طبقات احملدثني بأصبهان أليب الشيخ (96 /6)ري الكبري ، تاريخ البخا(655 )سعد 
 (.4  /4)سري أعالم النبالء 
ضمن أوالد أيب بكرة اللذين هلم عقب، ( 656 ) «الطبقات»فذكره ابن سعد يف : وأما عبداهلل

 .«هلم شيئًا ومل يِل ،ولد أيب بكرة كان أسنَّ»: وقال
إال أين ! «أصبهانيل و»: وقال(  4 / ) «دثني بأصبهاناحملقات بط»وترجم له أبو الشيخ يف 

 .مل أقف على من وثقه، ودْفع ابن حجر اجلهالة عنه والقول بشهرته، ال يعين توثيقه
فاحتمال أن يكون هو الراوي، مع وقوع االضطراب من سعيد بن مجهان يوجب التوقف : أقول

 .واهلل أعلم. يف قبول احلديث
سألت أيب عن »(: 7 4/ ) «لعللا»؛ فقد قال ابن أيب حامت يف مجهانومثَّ متابعة لسعيد بن 

حديث رواه ُدُرْست بن زياد، عن راشد أيب حممد احِلمَّاين، عن أيب احلسن موىل أيب بكرة، عن 
 .ها.«هو حديث منكر: فسمعت أيب يقول: مث قال.. عبدالرمحن بن أيب بكرة، عن أبيه، به

= 
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 .( )كانت جارية إلبراهيم عليه السالم انتشر منها أمة من الترك أن َقْنُطورا ( )اخلطايب
م احلديث على أهل ُخوِزْستان وَكْرمان، فقد قاتله ( )فما مينعكم أن حتملوا: فإن قيل

 الصحابة يف أول اإلسالم ؟
مينعنا منه الوصف الذي وصفوا به يف احلديث، ومل يوجد أهل تلك الديار على النعت : قلنا

 .املذكور، بل وجد عليه الترك

                                 
 :وهذا اإلسناد فيه

. «ال شيء»: قال ابن معني. ابن زياد العنربي( بضم أوله والراء وسكون املهملة)ُدُرْست  - 
: زاد أبو حامت «قائمالحديثه ليس ب»: وقال البخاري وأبو حامت .«واهي احلديث»: وقال أبو زرعة

. «ضعيف»: و داود والدارقطينوقال أب. «ليس ميكن أن يعترب حبديثهعامته عن يزيد الرقاشي، »
 .«ضعيف»: وقال ابن حجر. «ليس بالقوي»: وقال النسائي

، الكامل (9 4/ )، اجلرح والتعديل (76 )، الضعفاء للنسائي ( 6 / )التاريخ الكبري : ينظر
، هتذيب التهذيب ( 59 )، ميزان االعتدال (974 )، هتذيب الكمال (5 5)البن عدي 

 (.6 4 )، التقريب ( 4 / )
 . مل أقف على ترمجته. أبو احلسن موىل أيب بكرة - 

، -كما تقدم-واحلاصل أن هذا اإلسناد ضعيف وال يفيد يف تقوية سابقه، وقد أنكره أبو حامت 
ولعل منشأ اخلطأ من درست بن زياد حيث مل يقم إسناده، فجعله من حديث أيب احلسن موىل أيب 

 . واهلل أعلم. بكرة، وإمنا هو من حديث سعيد بن مجهان
 (.54 /5) «معامل السنن»والنقل عنه من كتابه (. 9  ص)تقدمت ترمجته (   )
 «القاموس»وأما شيخنا يف حكاه ابن األثري واستبعده، »(: 5/966) «الفتح»قال ابن حجر يف (   )

، القاموس مادة قنطر (4/77)، النهاية (649 /6)ني مادة قنط الغريب: ويراجع. «فجزم به
 (. 4 /  )، عون املعبود (   / )، فيض القدير (67 / )

 (.46 / )، املنتظم (45 / )، تاريخ الطربي (46/ )طبقات ابن سعد : وينظر كذلك
ليتوافق مع بقية ( ب)و( س)وأثبت ما يف . بضمري اإلفراد «فما مينعك أن حتمل»(: أ)يف األصل و(   )

 .«...فرددنا... مينعنا: قلنا»: الضمائر اآلتية، كقوله
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، فتوافق الوصفان، ( )هم عليه من احللية يف غري هذا احلديث ( )مث إنه وصف الترك وما
 .( )فرددنا املبهم إىل الواضح اجللي

 !.َفَلْم جند الترك ينتعلون الشَّْعر: قيلفإن 
 .، أو كانوا يعرفون بذلك السمت فيما قبُل من الزمان(4)ولعلهم يظهرون بعد ذلك: قلنا
؛ قومًا املسلمون الترك قاتليال تقوم الساعة حىت »: ويف بعض طرق هذا احلديث: قلت
 .(6)«كتابه»رواه مسلم يف  «م كاجملان املطرقة، يلبسون الشعر وميشون يف الشعروجوهه

 .( )ابتلينا هبم، كفانا اهلل شرهم ( )من (5)واألشبه أن أولئك نشٌء آخر سوى

                                 
 .، واملثبت من بقية النسخ«امب»: يف األصل(   )
؛ صغار ال تقوم الساعة حىت تقاتلوا الترك»: ولفظه -املتقدم-كما يف بعض طرق حديث أيب هريرة (   )

، محر الوجوه، ذلف األنوف، كأن وجوههم اجملان املطرقة، وال تقوم الساعة حىت تقاتلوا قومًا نياألع
: 56)، وعند مسلم برقم (649 ، 4 7 )واللفظ للبخاري وهو عنده برقم . «نعاهلم الشعر

 7  .) 
 (.49 /9) «املفهم»وكذا قال القرطيب يف (   )

غري حديث قتال  -الذي فيه ذكر خوز وكرمان-وذهب ابن حجر والعيين إىل أن هذا احلديث 
. «وال مانع من اشتراك الصنفني يف الصفات املذكورة مع اختالف اجلنس»: مث قال العيين. الترك

 . «اإلنذار خبروج الطائفتني -يعين احلديثني-وجيتمع منهما »: وقال ابن حجر
 (.    -   /5 )، عمدة القاري ( 5/96)فتح الباري : ينظر

ذا فريد اإلشكال الذي أشار إليه املؤلف وهو أن أهل تلك الديار ليسوا على الصفة وعلى ه
 : الواردة يف احلديث، وهذا اإلشكال أورده أكثر شراح احلديث، وأجاب بعضهم عنه

إما أن بعضهم كانوا هبذه األوصاف »(:  5 /4 ) «الكواكب الدراري»فقال الكرماين يف 
. «...ب كالتوابع للتركعرك فيما بعد، وإما أهنم بالنسبة إىل اليف ذلك الوقت، أو سيصريون كذل

 (.5/44)إرشاد الساري : وينظر
 .ينتعلون الشَّْعر: يعين «قد وجدوا يف زماننا هكذا»(: 44 /9 ) «املنهاج»قال النووي يف (  4)
 (.  7 : 56)تقدم خترجيه وهو عند مسلم برقم (  6)
 (.أ)مكاهنا بياض يف  «سوى»(  5)
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بالتحريك، َتطاُمن قصبة األنف وانتشارها، والرجل : الَفَطس «ُفْطس األنوف»: وفيه
 .واجلمع ُفْطس ( )طسأف

 .(5)، مجع امِلَجن، وهو التُّرس(6)بفتح امليم: امَلجاّن (4)«امُلطَرقة جانِّوجوههم كامَل»: وفيه
هي ُأْطِرَقْت : بعض كالنعل امُلْطَرقة املْخُصوفة، وقيل (9)اليت ُيطَرق بعضها على: وامُلْطَرقة

 .(7)أي ُأْلِبَست به، أو باجللد، وترس مطرقة: (4)بالَعَقب

                                 
 .«ما»(: س)يف (   )
يشري املؤلف إىل ما حصل بعد الست مئة من فتنة التتار واستباحتهم بالد اإلسالم وسقوط خالفة بين (   )

العباس سنة ست ومخسني وست مئة، مث كان اندحارهم يف معركة عني جالوت سنة مثان ومخسني 
 .وكفى اهلل املؤمنني شرهم. وست مئة
، البداية والنهاية (599ص)، التذكرة للقرطيب (وما بعدها 77 /6 )الكامل البن األثري : ينظر

 (.وما بعدها 9/97 )
 (.4  / )، الفائق (6 5/ )اجملموع املغيث : وينظر(. 767/ )مادة فطس  «الصحاح»بنصه يف (   )
 .«كأن وجوههم اجملان املطرقة»: «الصحيحني»الرواية كما هي يف (  4)

من  «كأن»من إسقاط  «املصابيح»على ما ورد يف أكثر نسخ وسيأيت قريبًا تعليق املؤلف 
فيظهر أنه خطأ وقع من املؤلف أو من  ،كما هنا( كاجملان)احلديث، فأما دخول الكاف على اجملان 

 .واهلل أعلم. النساخ
 .بقية النسخوهو خطأ، واملثبت من  «بفتح اجليم»: يف األصل(  6)
  (.77 / )مشارق األنوار : وينظر. مع تقدمي وتأخري( 674 /6)مادة جنن  «الصحاح»بنصه يف (  5)
 .«يف»(: أ)يف (  9)
الصحاح مادة عقب : ينظر. بفتح القاف، العصب الذي تعمل منه األوتار، الواحدة َعَقبة: الَعَقب(  4)

 (.7 6 /6)، ترتيب اللسان (46 / )
 (.5 6 /4)مادة طرق  «الصحاح»هذا التعريف للمطرقة بنصه يف (  7)

بفتح الطاء ( امُلَطرَّقة: )وضبطها بعضهم. بضم امليم وسكون الطاء املهملة وفتح الراء: وامُلْطَرقة
  .«واألوىل هي الفصيحة املشهورة يف الرواية وكتب اللغة»: قال القسطالين. وتشديد الراء

= 
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وهو خالف الروايات املعتد هبا،  ( )«وجوههم اجملان»: «املصابيح»ويف أكثر نسخ : قلت
: يقالوردت الرواية به فالوجه فيه أن  ( )سقط من قلم الكاتب، وإن «كأن»: فالظاهر أن قوله

 .أَحلَّ وجوههم حمل الشيء املشبه به ليكون أبلغ يف التشبيه

                                 
، الغريبني (466 / )، أعالم احلديث للخطايب (4  / )غريب احلديث أليب عبيد : ينظر

 (.66 /6)، إرشاد الساري ( 6 /4 )، عمدة القاري (57  /4)
 فلعل حمققوها اعتمدوا، «كأن»احملققة اليت أحيل عليها ورد احلديث بإثبات  «املصابيح»يف مطبوعة (   )

 .«كأن»فيه فأسقطت (   64ح  47 / ) «مشكاة املصابيح»وأما . نسخة كذلكعلى 
 .«فإذا»(: س)يف (   )
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لَتْفَتَحنَّ عصابة من »: عن النيب /ومنه حديث جابر بن مسرة رضي اهلل عنه،  -5   [أ/65 ]
  .( )«األبيض ( )الذي يف املسلمني كنـز آل كسرى

، وحنن نرويه ( )بتاءين بعد الفاء «لتفتتحن»: «املصابيح»وجدناه يف أكثر نسخ : لَتْفَتَحنَّ
بتاء واحدة، وهو أمثل معىن؛ ألن االفتتاح أكثر ما يستعمل مبعىن  «كتاب مسلم»عن 

االستفتاح، فال يقع موقع الفتح يف حتقيق األمر ووقوعه، واحلديث إمنا ورد يف معىن اإلخبار عن 
 .(4)الكوائن
 .(6)اجلماعة من الناس واخليل والطري: لعصابةوا

املدائن، وهو قصر حصني كان لكسرى، وكانت الفرس تسميه  (5)أبيض: وأراد باألبيض
 .(9)، وهو اليوم موضع املسجد هبا(سبيد كوشك)

 (6 )هو احلصار (7)أن األبيض يف هذا احلديث (4)ذانوقد مسعت بعض أهل احلديث َبَهَم
                                 

 .وهو املوافق لألصول املخرج منها( ب)و( س)واملثبت من  «فيه»(: أ)يف األصل و(   )
، بتاءين بعد الفاء «ليفتتحن»: هبذا اللفظ، لكن فيه (96 4ح 497/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

 .وانظر كالم املؤلف اآليت

 :خترجيه
... الرجل أخرجه مسلم يف الفنت وأشراط الساعة، باب ال تقوم الساعة حىت مير الرجل بقرب

 (.7 7 : 94ح 9   /4)
 .اليت أحيل عليها «املصابيح»وكذلك هو يف مطبوعة (   )
 .أي عما يكون(  4)
 (. 4 / )مادة عصب  «الصحاح»بنصه يف (  6)
 .(ب)و( س)من  «أبيض»(  5)
، بلدان (أ/4  ل)، شرح املصابيح للبيضاوي ( 5 /9)املفهم ( 74 ، 46/ )معجم البلدان : ينظر(  9)

 (.64- 6ص)خلالفة الشرقية ا
 (.7 ص)تقدم التعريف هبمذان (  4)
 . «يف هذا احلديث»: مكان «الذي يف احلديث»(: ب)و( س)يف (  7)
 .«احلصن»كذا يف مجيع النسخ، ولعلها حترفت عن (  6 )

= 
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 .، واألول أكثر( )، وهو مما بناه دارا بن دارا( )َشْهرستان: الذي َبَهَمذان يقال له

                                 
ترتيب اللسان مادة حصر : ينظر. ه اإلنساني حيصر فيذويراد املوضع ال «احلصار»: وقد يقال

( /475.) 
، بلدان اخلالفة الشرقية (  6/4)، معجم البلدان ( 45ص)البلدان البن الفقيه : ينظر يف شأن احلصن(   )

 (.6  ص)
 .واملثبت من بقية النسخ، وهو املوافق ملا يف املصادر اآلتية. «دار بن دارا»: يف األصل(   )

، أحد ملوك الفرس قبل املسيح بنحو من ثالث مئة سنة، بن هبمن بن إسفنديار وهو دارا بن دارا
 . قتله إسكندر بن فيليبس، وهبالكه تالشت دولة الفرس خلمسة قرون

 ، البداية(   / )، الكامل البن األثري (  4/ )، املنتظم (5  / )تاريخ الطربي : ينظر
 (.94 / )والنهاية 
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مث ُموتان »: بن مالك األشجعي رضي اهلل عنه ( )يف حديث عوف ومنه قوله  -9  
 .( )«ُقعاص الغنميأخذ فيكم ك

. (4)مضمومة ( )وهو يف األصل موت يقع يف املاشية، وامليم منه. الوباء: أراد بامُلْوتان
 .واستعماله يف اإلنسان تنبيه على وقوعه فيهم وقوَعه يف املاشية؛ فإهنا ُتْسلب سلبًا سريعًا

، وهو أول طاعون (5)زمن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه (6)وكان ذلك يف طاعون َعَمواس
 .(7)سبعون ألفًا يف ثالثة أيام (4)منه (9)وقع يف اإلسالم، فمات

                                 
 (.ب)و( س)والتصويب من . وهو خطأ «عوض»(: أ)يف األصل و(   )
يف  أتيت النيب : عن عوف بن مالك أنه قال: ولفظه( 94 4ح 446/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

مويت، مث فتح بيت املقدس، مث : اعدد ستًا بني يدي الساعة»: ، فقالغزوة تبوك وهو يف قبة من أدم
 .احلديث «...ُموتان يأخذ فيكم كُقعاص الغنم

 :خترجيه
 (.95  ح 544ص)أخرجه البخاري يف اجلزية واملوادعة، باب ما حيذر من الغدر 

 (.س)يف  «منه»وتكررت  «فيه»(: أ)يف (   )
، اجملموع املغيث (59 / )، الصحاح مادة موت (64 / )غريب احلديث أليب عبيد : ينظر ( 4)

( /  7.) 
 .سيعرِّف هبا املؤلف قريبًا(  6)
، البداية (449/ )تاريخ الطربي : ينظر. سبع عشرة: كان ذلك سنة مثان عشرة على املشهور، وقيل(  5)

 (.6/54 )والنهاية 
 .«مات»: يف النسخ األخرى(  9)
 .«منهم»(: س)يف (  4)
ثالثون : أن عددهم مخسة وعشرون ألفًا، وقيل: الذي ذكر يف كتب التواريخ وغريها يف شأن القتلى(  7)

 .املصادر السابقة: تنظر. ألفًا
، الذي وقع يف البصرة سنة تسع وستني يف زمن ابن ولعله اختلط على املؤلف بطاعون اجلارف

كان ثالثة أيام، فمات يف كل يوم حنو من : حدثين من أدرك اجلارف، قال»: لزبري، فقد قال املدائينا
 . «سبعني ألفًا

= 
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 .، وقد كان هبا معسكر املسلمني( )قرية من قرى بيت املقدس: وَعَمواس
 .( )خذ الغنم فال يلبثها أن متوتداء يأ: والُقَعاص

                                 
، النجوم (7 9/  )، البداية والنهاية (95/ )، العرب للذهيب (6  / )املنهاج للنووي : ينظر
 (.95/ )، شذرات الذهب ( 4 / )الزاهرة 

وحكي »: وقال ابن حجر. كذا عند األكثر. هملة وامليم، وآخره سني مهملةبفتح العني امل: َعَمواس(   )
وسكون ثانيه، ورواه غريه بفتح أوله رواه الزخمشري بكسر أوله »: وقال ياقوت .«تسكني امليم

 .ونسب الطاعون إليها ألنه بدأ منها. «وهي كورة من فلسطني.. وثانيه
، فتح (   / )، املنهاج للنووي (69 /4)ن ، معجم البلدا( 79/ )معجم ما استعجم : ينظر
 (.وغريها  5 ،    ص)، بذل املاعون يف فضل الطاعون البن حجر (76 /6 )الباري 

مادة قعص  «الصحاح»، واجلوهري يف (64 / ) «غريب احلديث»هذه عبارة أيب عبيد يف (   )
( / 66 .) 

 (.66 /6 )، عمدة القاري (4/94)النهاية مادة قعص : ينظر. وهي بضم القاف مث عني مهملة
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ال تقوم الساعة حىت ينـزل »:  ( )قال: ومنه حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه -4  
 . ( )احلديث «...الروم باألََعماق أو بداَبق

وإمنا هو اسم جبمع،  (4)وليس األعماق هنا. ( )ما بعد من أطراف املفاوز: الُعْمق والَعْمق
 .(6)موضع بعينه من أطراف املدينة

، بضم العني وفتح امليم، والعامة الُعَمق: وفيما وقع منها على ليلتني أو ثالث موضع يقال له
 .وحيتمل أهنما متغايران. األََعماق والُعَمق أيضًا: ، وحيتمل أن يقال له(5)نهاتضم امليم ورمبا تسك

                                 
 .«قال»مكان  «عن النيب»: يف بقية النسخ(   )
فيخرج إليهم جيش من املدينة من خيار أهل »: وتتمته( 97 4ح 446/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

ال : خلوا بيننا وبني الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول املسلمون: األرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم
هلل ال خنلي بينكم وبني إخواننا، فيقاتلوهنم، فينهزم ثلث ال يتوب اهلل عليهم أبدًا، ويقتل ثلثهم هم وا

أفضل الشهداء عند اهلل، ويفتتح الثلث ال يفتنون أبدًا، فيفتحون قسطنطينية، فبينما هم يقتسمون 
كم يف أهليكم، إن املسيح قد خلف: الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان

فيخرجون، وذلك باطل، فإذا جاؤوا الشام خرج، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ 
أقيمت الصالة، فينـزل عيسى بن مرمي فأمهم، فإذا رآه عدو اهلل ذاب كما يذوب امللح يف املاء، فلو 

 .«تركه لذاب حىت يهلك، ولكن يقتله اهلل بيده، فرييهم دمه يف حربته

 :هخترجي
 (.479 ح     /4... )أخرجه مسلم يف الفنت وأشراط الساعة، باب يف فتح القسطنطينية

 (.  6 /4) «الصحاح»هذه عبارة اجلوهري يف (   )
 .«ههنا»: يف النسخ األخرى(  4)
لعله جاء بلفظ اجلمع واملراد به العمق، »: قال ياقوت. هو موضع بالشام قرب حلب: وقال غريه(  6)

، املنهاج (65 /4)و(    / )معجم البلدان : ينظر. «ب دابق بني حلب وأنطاكيةوهي كورة قر
، الديباج (4  ص)، القناعة للسخاوي (46/ )، بغية الطلب يف تاريخ حلب (6  /9 )للنووي 

 .وانظر التعليق على التعريف بدابق(. 4  /5)
وضع على جادة طريق مكة، بني م: الُعَمق: قال ابن السكيت»(:  7 / ) «هتذيب اللغة»قال يف (  5)

  .«قاله الفراء. الُعُمق، وهو خطأ: معدن بين سليم وذات عرق، والعامة تقول
= 
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 .( () )، دار خنلة، موضع سوق باملدينة( )بفتح الباء: وداَبق

                                 
أهنا تقع غرب معدن بين سليم (: 94 ،  9 /5) «معجم معامل احلجاز»وذكر البالدي يف 

 .كياًل( 46)املعروفة اليوم مبهد الذهب حبوايل 
: ملوضع الذي ذكره األزهري، وذكر آخر فقالذكر هذا ا( 65 /4) «معجم البلدان»ويف 

 .«والعمق أيضًا موضع قرب املدينة، وهو من بالد مزينة»
َعْمق، بفتح أوله »: فقال( 759/ ) «معجم ما استعجم»إال أن هذا األخري ضبطه البكري يف 

 .«ماء ببالد مزينة من أرض احلجاز، وإسكان ثانيه
 (.    / ) «قاملشار»وكذا قال القاضي عياض يف (   )

بكسر الباء املوحدة وفتحها، والكسر هو الصحيح »(: 6  /9 ) «املنهاج»وقال النووي يف 
: وينظر(. 4  ص) «القناعة»السخاوي يف  :وصوب الكسر. «املشهور، ومل يذكر اجلمهور غريه

 (. 4 / )، املغرب يف ترتيب املعرب (5 4/ )، معجم البلدان (  6/ )معجم ما استعجم 
 .«املدينة»(: س)يف  (  )
، املغامن املطابة (  4/ )معجم البلدان : وينظر. هي موضع سوق باملدينة( دار خنلة)يعين أن (   )

 (.   / )، مشارق األنوار (4  ص)
 .ومل أر من ذكر هذا غري املؤلف!! لكن ال أدري وجه تعيني دابق بأهنا دار خنلة 

ينة أو قرهبا، كما قال ذلك يف األعماق، والذي دعاه إىل إال أن املؤلف أراد أن تكون موضعاً باملد
فيخرج إليهم جيش من املدينة من »: هو قوله يف احلديث -يف األعماق ودابق-تكلف القول هبذا 

 .«خيار أهل األرض يومئذ
واملراد باملدينة اليت خيرج منها اجليش هي . وقال آخرون بل مها موضعان يف الشام قرب حلب

األزهار يف »عن األردبيلي قوله يف ( 65 /7) «املرقاة»ونقل القاري يف . دمشق: حلب، وقيل
فضعيف؛ ألن املراد باجليش اخلارج  وأما ما قيل من أن املراد هبا مدينة النيب »: «شرح املصابيح

واهلل  .«إىل الروم جيش املهدي بدليل آخر احلديث، وألن املدينة املنورة تكون خراباً يف ذلك الوقت
 . أعلم

، إكمال إكمال املعلم لأليب (  6/ )، معجم ما استعجم (5 4/ )معجم البلدان : ينظر
 . ، املنهاج وبغية الطلب والقناعة والديباج كلها تقدمت(46 /7)
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على  «َسَبوا منا»: قلت «خلوا بيننا وبني الذين َسَبوا منا: فإذا تصافُّوا قالت الروم»: وفيه
 .دون بذلك ُمخاتلة املؤمنني بعضهم عن بعض، ويبغون به تفريق كلمتهم، يريبناء الفاعل

أن هذا القول منهم  ( )بذلك هم الذين غزوا بالدهم، َفَسَبوا ذريَتهم، واألظهر ( )واملرادون
يكون بعد امللحمة الكربى اليت تدور رحاها بني الفئتني بعد املصاحلة واملناجزة لقتال عدو يتوجه 

، فتطأ الروُم أرَض (5)، وذلك قبل فتح ُقْسُطْنِطْيِنيَّة(6()4)الروم هبم ( )وبعد غدرةإىل املسلمني، 
                                 

 .وهو أنسب( ب)و( س)واملثبت من  «واملراد»(: أ)يف األصل و(   )
 .بقية النسخواملثبت من  «األظهر»: يف األصل(   )
وهو الصواب كما سيتبني من سياق احلديث ( ب)و( س)واملثبت من  «غزوة»(: أ)يف األصل و(   )

 .قريبًا
 .(ب)و( س)من  «هبم»(  4)
 :ما تقدم من ذكر امللحمة واملصاحلة بني املسلمني والروم، مث غدر الروم هبم قد ورد يف أحاديث(  6)

دنة تكون بينكم وبني بين همث »: وفيه -(9  )املتقدم برقم -منها حديث عوف بن مالك  -
 .رواه البخاري «األصفر، فيغدرون، فيأتونكم حتت مثانني غاية حتت كلِّ غاية اثنا عشر ألفًا

: يقول مسعت رسول اهلل : قال -وهو ابن أخي النجاشي-وحديث ذي ِمْخَبر  -
زون أنتم وهو عدواً من ورائكم، فتنصرون وتغنمون وَتْسلمون، مث ، فتغستصاحلون الروم صلحاً آمنًا»

غلب : ترجعون حىت تنـزلوا مَبْرج ذي ُتُلول، فريفع رجل من أهل النصرانية الصليب، فيقول
 .«الصليب، فيغضب رجل من املسلمني فيدقه، فعند ذلك تغدر الروم وجتمع للملحمة

، وابن ( 7 4،  7 4ح 67 /4)ن مالحم الروم أخرجه أبو داود يف املالحم، باب ما يذكر م
يف اجلهاد، باب  «املصنف»، وابن أيب شيبة يف (4647ح 57  / )ماجه يف الفنت، باب املالحم 

، 6 54 ح   /4 )، واإلمام أمحد ( 744 ح 4  /9)ما ذكر يف فضل اجلهاد واحلث عليه 
 «حاد واملثايناآل»، وابن أيب عاصم يف (499  ، 69   ح456، 4  /4 )و( 5 54 

عما  يف التاريخ، باب إخباره  «اإلحسان»، وابن حبان كما يف ( 55  -564 ح 6  /6)
 6  /4) «الكبري»، والطرباين يف (5967، 5964ح  6 /6 )يكون يف أمته من الفنت واحلوادث 

وصححه ووافقه (   4/4)يف الفنت واملالحم  «املستدرك»، واحلاكم يف (   4-7  4ح
 .الذهيب

هي بضم القاف، وإسكان السني، وضم الطاء »: قال النووي. ُقْسُطْنِطْينة بإسقاط ياء النسبة: ويقال(  5)
= 
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العرب حىت تنـزَل باألعماق أو بدابق، فتسأل املسلمني أن خيلوا بينها وبني من َسىب ذريتهم، 
 .ليهم على ما ذكر يف احلديثاجلواب ع ( )فريدون

 .(4)املوايل وال أحققه ( )على بناء اجملهول، يرون أن املراد منه ( )ومن الناس من يرويه

                                 
هكذا ضبطناه، وهو املشهور، ونقله القاضي يف . األوىل وكسر الثانية، وبعدها ياء ساكنة، مث نون

هي مدينة مشهورة وعن املتقنني واألكثرين، وعن بعضهم زيادة ياء مشددة بعد النون،  «املشارق»
بفتح الطاء األوىل، وال : وال يقال: قال ابن مكي»: «املشارق»زاد يف . ها.«من أعظم مدائن الروم

وقد تضم الطاء »: بفتح الطاء األوىل، مث قال «صاحب القاموس»وضبطها . «بطاء واحدة
 . «األوىل

فتح الطاء األوىل  :وفيها ست لغات»: قوله «حاشية الشفاء»ونقل القاري عن احلجازي يف 
وهذه بضم الطاء أكثر  .وضمها، مع ختفيف الياء األخرية وتشديدها، ومع حذفها وفتح النون

 .«استعمااًل، والقاف مضمومة بكل حال
، واليوم هي من أكرب مدن تركيا وتعرف (بيزنطة)وهي مدينة معروفة كانت تعرف قدميًا باسم 

، معجم (45 / )، مشارق األنوار (694 / )عجم معجم ما است: ينظر. باستنبول أو اسطنبول
، مرقاة املفاتيح (695/ )، القاموس مادة قسط (5  /9 )، املنهاج للنووي (49 /4)البلدان 

(7/ 64.) 
وفتح قسطنطينية الذي يكون يف آخر الزمان ويسبق خروج الدجال قد ثبت يف أحاديث، : أقول

 .  ح بتأخر فتحها عن قول الروم املتقدممنها حديث أيب هريرة السابق، وهو أيضًا صري
 .«فريددون»(: أ)يف (   )
 .بالنون «يروونه»بزيادة واو أو تكون  «يروويه»(: س)يف (   )
 .«منهم»(: ب)و( س)يف (   )
الرواية الصحيحة بفتح »: حيث قال(    /9) «املفهم»القرطيب يف : ممن وافق املؤلف على رأيه(  4)

ين أصابوا منا سبيًا، وقد قيده بعضهم بضم السني والباء، وليس بشيء؛ ألن قول السني والباء، أي الذ
أهنم منهم يف األنساب والدين، فلو : يعنون. ال واهلل ما خنلي بينكم وبني إخواننا: املسلمني يف جواهبم

 .«أن الروم طلبوا من ُسيب منهم ملا قالوا هلم ذلك مطلقًا
 «املنهاج»وقال النووي يف . رواية الضم( 65 / ) «املشارق»وصوب عياض يف 

 .«...كالمها صواب؛ ألهنم ُسُبوا أواًل، مث َسَبوا الكفار»(: 6  /9 )
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فيَتَشرَّط املسلمون »: يف حديث عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنه ( )ومنه قوله  -7  
 .( )«ُشْرَطًة للموت

                                 
إال مجلة يف آخره، كما سيتبني من  رفعه إىل النيب  «صحيح مسلم»يف وال  «املصابيح»ليس يف (   )

 .رفوع للنيب سياق احلديث يف اهلامش اآليت، وإن كان سياق احلديث يدل على أنه م
إن الساعة ال : عن عبداهلل بن مسعود أنه قال: ولفظه( 46 4ح  44/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

عدّو جيتمعون ألهل الشام وجيتمع هلم أهل : مث قال. وال ُيفرح بغنيمة تقوم حىت ال يقسم مرياث
، يعين الروم، فيتشرَّط املسلمون ُشرطة للموت ال ترجع إال غالبة، فيقتتلون حىت حيجز بينهم اإلسالم

الليل، فيفيء هؤالء وهؤالء، كلٌّ غري غالب، وتفىن الشُّْرطة، مث يتشرط املسلمون شرطة للموت ال 
 حيجز بينهم الليل، فيفيء هؤالء وهؤالء، كلٌّ غري غالب، وتفىن ترجع إال غالبة، فيقتتلون حىت

الشرطة، مث يتشرط املسلمون شرطة للموت ال ترجع إال غالبة، فيقتتلون حىت ُيْمُسوا، فيفيء هؤالء 
وهؤالء، كلٌّ غري غالب، وتفىن الشرطة، فإذا كان اليوم الرابع َنَهد إليهم بقية أهل اإلسالم، فيجعل اهلل 

َبرة عليهم، فيقتلون مقتلة مل ير مثلها، حىت إن الطائر ليمر جبنباهتم فما ُيَخلُِّفهم حىت خِيرَّ ميتًا، فَيَتعادُّ الدَّ
بنو األب كانوا مئًة فال جيدونه بقي منهم إال الرجل الواحد، فبأي غنيمة يفرح؟ أو أي مرياث 

أن الدجال قد خلفهم يف : م الصريخفبينا هم كذلك إذ مسعوا ببأس هو أكرب من ذلك، فجاءه! يقسم؟
إين : قال رسول اهلل . ذراريهم، فريفضون ما يف أيديهم ويقبلون، فيبعثون عشرة فوارس طليعة

ألعرف أمساءهم، وأمساء آبائهم، وألوان خيوهلم، هم خري فوارس، أو من خري فوارس على ظهر 
 .«األرض يومئذ

 :خترجيه
، باب إقبال الروم يف كثرة القتل عند خروج الدجال أخرجه مسلم يف الفنت وأشراط الساعة

هاجت ريح محراء بالكوفة، فجاء رجل ليس له : ويف أوله قال ُيَسْير بن جابر( 477 ح     /4)
 .وذكر احلديث: فقعد وكان متكئًا فقال: يا عبداهلل بن مسعود جاءت الساعة، قال: ِهجِّْيَرى إال
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بضم الشني وسكون الراء، أول طائفة تشهد الوقعة، وتتقدم اجليش، ومنه ُسمي : الشُّْرطة
 . ( )الربيع وكوهنا أول املنازل املنحصرة يف مثانية وعشرين ( )لتقدمها ( )الشََّرَطني
: مقدماهتا، وهي عالمات بني يديها أيضًا، وكذلك أشراط األشياء: أشراط الساعةو
 .هاأوائل

: ، وَأْشَرط نفسه للشيء-(4)وقد مرَّ القول يف أشراط الساعة-أعالمها : أشراطها: وقيل
  .(5)، ومنه مسي الشَُّرط(6)َأْعلمه

                                 
 .ألنه نائب فاعل «الشََّرطان»، والصواب مجيع النسخكذا يف (   )

حمركة، تثنية َشَرط، ومها جنمان من احَلَمل، يقال هلما قرنا احَلَمل، ومها أول جنم من : والشََّرطان
، ترتيب اللسان مادة شرط (6  /  )، هتذيب اللغة (9 ، 5 ص)األنواء البن قتيبة : ينظر. الربيع

 (.656/ )، القاموس (5   /4)
وهي باإلفراد  «وكوهنا»: بالتثنية وهو أوىل، إال أن املؤلف قال بعدها «لتقدمهما» (:أ)و( س)يف (   )

وميكن توجيه هذا . ولذا أثبت هذه أيضًا باإلفراد لتتحد الضمائر كما هو يف األصل. يف مجيع النسخ
ا بأن الشرطني كالنجم الواحد ال ينفصل أحدمها عن اآلخر، وحالتهما واحدة يف كل شيء، فجريا هلذ

 .جمرى الشيء الواحد
 :يف النجوم وعددها وأوقاهتا: ينظر(   )

، هتذيب اللغة لألزهري (4ص)، األنواء البن قتيبة ( 7 / )غريب احلديث أليب عبيد 
 (.47 / )، أجبد العلوم (5 6/6 )

. (أ/6ل)لعله يريد ما ذكره يف شرحه حلديث عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه يف أول كتاب اإلميان (  4)
 . وهذا القدر ساقط من املطبوع

وأصل  «مشارق األنوار»ومنها  اآلتية،كما يف املصادر  «أعلمها»: كذا يف مجيع النسخ، والصواب(  6)
أشرط فالن نفسه ألمر كذا، »: وغريه «الصحاح»قال يف . ، إذ الضمري يعود على النفسالكالم منه

 .«اجعلوا ألنفسهم عالمة يعرفون هبأي أعلمها له وأعدها، ومنه مسي الشَُّرط؛ ألهنم 
. (67 / )مادة شرط  «مشارق األنوار»يف  -مع بعض االختالف اليسري-التعريف السابق بنصه (  5)

 (.5   / )، الصحاح ( 6 / )، غريب احلديث للخطايب (67 /  )هتذيب اللغة : وينظر
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كلٌّ غري غالب، وتفىن  ( )هؤالء وهؤالء ءفيفي»: ويشكل معىن ذلك من بقية احلديث
وقد  «وتفىن الشُّْرطة»: ( )ولهعلى ما وصفوه فما معىن ق ( )، فلو كانت الشُّْرطة هنا«الشُّْرطة

  (6)!يرجع غري غالب؟ (4)ذكر أن كل واحد من الفئتني
معظم : يفيء غري غالب (9)أراد مبن: الرواية من طريق املعىن أن يقال (5)والوجه يف تصحيح

 .النفر الذين تقدموا وهم الشُّْرطة (4)اجليش وصاحب رايتهم، ال
، «َتَرطاْش»مكان  «َتَشرَّط» (6 )فإنه يف احلديث كذلك استعمل «(7)طرََّيَتَش»: وقوله

 .(  )ألمر كذا، أي قدَّمها وأعدَّها وَأْعَلمها (  )َأْشَرط فالن نفسه: (  )يقال
وتفىن »من الشَّرطة لكان معناها أوضح وأقوم مع قوله  ( )ولو وجدت الرواية بفتح الشني

إال غالبة، يعين يومهم ذلك، فإذا  ( )ال يرجعوا ( )ما بينهم َشْرطاً أن، أي يشترطون في«الشَّرطة

                                 
 (.س)سقطت من  «وهؤالء»(   )
 .«ههنا»: يف النسخ األخرى(   )
 (.أ)ليست يف  «قوله» (  )
 .واملثبت من بقية النسخ «الفئني»: يف األصل(  4)
مرقاة »، والقاري يف (9 4 /  ) «شرح مشكاة املصابيح»الطيـيب يف : عرض هلذا اإلشكال(  6)

  (.6  /7) «املفاتيح
 .«هذه»زيادة ( ب)و( س)يف (  5)
 .«أن مبن»(: ب)ويف . (أ)ليست يف  «مبن»(  9)
 .وهو الصواب( ب)و( س)واملثبت من  «اال»(: أ)صل ويف األ(  4)
 «املصابيح»هكذا وردت يف . مبثناة حتتية، مث مثناة من فوق، مث شني مفتوحة، وتشديد الراء: َيَتشرط(  7)

: ينظر. مبثناة حتتية، مث شني ساكنة، مث مثناة فوقية( يْشَترط: )ويف ضبطها وجه آخر. وعند املؤلف
 (.4  /9 )املنهاج للنووي 

 .«يستعمل»(: س)يف (  6 )
 (.س)ساقطة من  «اشترط يقال»(    )
 .«بنفسه»(: أ)و( س)يف (    )
 (.5   / ) «الصحاح»ينظر (    )
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ليدل على التوحيد،  (5)ارتفع الشَّْرط الذي شرطوه، وإمنا أدخل فيه التاء (6)الليل (4)حجز بينهم
 .(9)أي يشترطون َشْرطة واحدة ال مثنوية فيها، ومل يعرف ذلك من طريق الرواية

 .(4)َنَهد إىل العدو َيْنَهد بالفتح، أي هنض «بقية أهل اإلسالم وَنَهد إليهم»: وفيه
 .(7)بالتحريك، اهلزمية يف القتال، وهو اسم من اإلْدبار: والدََّبرة

                                 
أنه ورد يف يف بعض ( 6  /7) «املرقاة»وذكر القاري يف . «َشْرَطة للموت.. »: يعين يف قوله(   )

ها حنوًا مما ذكره املؤلف، لكنه عقب ذلك ، ونقل يف تفسريبفتح الشني «َشْرطة»: املصححةالنسخ 
  .يبًاريريد التفسري الذي ذكره املؤلف ق «واملعتمد ما قدمناه»: بقوله

 .وحدها( أ)من  «أن»(   )
 .«أن ال يرجعوا»مكان  «اال رجعوا»(: ب)يف (   )
 (.س)إىل هنا ساقط من  «شرطًا»: من قوله(  4)
 .اوال معىن هل «احتجز»: زيادة( س)يف (  6)
 .«فيتشرط»: يعين يف قوله(  5)
إذا وجدت الرواية »: على كالم املؤلف فقال( 9 4 /  ) «شرح املشكاة»عقب الطيـيب يف (  9)

الصرحية الصحيحة وجب الذهاب إليها، واالحنراف عن التحريف من ضم الشني إىل فتحها والتزام 
وأي مانع من أن . ة إىل ذلك اجملاز البعيدالتكلف يف تأويل التاء، والعدول عن احلقيقة يف نفي الشرط

يفرض أن الفئة العظيمة من املسلمني أفرزوا من بينهم طائفة تتقدم اجليش للمقاتلة، واشترطوا عليها 
أن ال ترجع إال غالبة، فلذلك بذلوا جهدهم وصدقوا فيما عاهدوا، وقاتلوا حىت قتلوا عن آخرهم، 

، «قد شرط عليه كذا واشترط عليه يشرط»: قال اجلوهري «وتفىن الشرطة»: وهو املراد من قوله
مرقاة املفاتيح : وينظر .ها.«املراد منهما الفئتان العظيمتان ال الشرطة «فيفيء هؤالء وهؤالء»: وقوله

 (. 96 /5)، التعليق الصبيح (   -6  /7)
 (.646/ )مادة هند  «الصحاح»بنصه يف (  4)
: الدَّبرة»: إال أنه زاد وجهًا يف ضبطها حيث قال(  56/ )مادة دبر  «الصحاح»بنصه يف (  7)

 .«...باإلسكان والتحريك أيضًا
 .كقول املؤلف. بفتح الدال والباء: واختلف شراح مسلم يف ضبط الباء؛ فقال النووي

 .بإسكان الباء، ونسبه القرطيب للكافة: وقال عياض والقرطيب
= 
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ومعنامها : قالوا. باأللف وبعدها مهزة «ائرةالد»: وأوردوا وجهًا آخر عن العذري حيث رواه

  : الدولة تدور على األعداء، وبه فسر قوله تعاىل: الدائرة: ونقلوا عن األزهري قوله. متقارب
 [. 6:املائدة]   

هم البن هشام ، املفصح املف(5  / )، مشارق األنوار (9 4/4)إكمال املعلم : ينظر
  (.4  /9 )، املنهاج (4  /9)، املفهم (67 ص)
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 [ب/65 ]

 :ومن الحسان

ساحلهم أبعد َم/حىت يكون »: يف حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما قوله  -46 
 .( )«َسالح

                                 
 : ومتامه( 45 4ح  44/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

 .«، حىت يكون أبعد مساِلِحهم َسالحيوشك املسلمون أن ُيحاَصروا إىل املدينة»

 :خترجيه
 .ُحدِّثت عن ابن وهب: قال( 66 4ح 4/79)أول الفنت واملالحم أخرجه أبو داود يف 

البن  «النكت الظراف»كما يف  -رواية أيب بكر املروزي- «فوائده»وأخرجه ابن معني يف 
 .حدثنا عثمان بن صاحل( مع التحفة -6  /5)حجر 

عما يكون يف  يف التاريخ، باب إخباره  «اإلحسان»كما يف  «صحيحه»وابن حبان يف 
يف ترمجة جرير بن حازم  «الكامل»، وابن عدي يف ( 599ح94 /6 )مته من الفنت واحلوادث أ
يف الفنت، باب آخر مساحل املسلمني  «الروض البسام»كما يف  «فوائده»، ومتام يف (4  / )
 .من طريق إبراهيم بن املنذر(   9 ح 69 /6)

 .وأيب مصعب الزهري ،ىيمن طريق حرملة بن حي( 494) «املعجم الصغري»والطرباين يف 
 .من طريق أمحد بن عبدالرمحن بن وهب(   4/6)يف الفنت واملالحم  «املستدرك»واحلاكم يف 

مخستهم عن ابن وهب، حدثنا جرير بن حازم، عن عبيداهلل بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، 
 .«ه ابن وهبمل يروه عن عبيداهلل بن عمر إال جرير بن حازم، تفرد ب»: وقال الطرباين. به

 .وأقره الذهيب «صحيح على شرط مسلم»: وقال احلاكم

 :دراسة إسناد ابن معني
مات سنة تسع عشرة . موالهم، أبو حيىي املصري بن صفوان السَّْهمي عثمان بن صاحل - 
 .ومئتني

 .أنس وغريهم روى عن عبداهلل بن وهب، وبكر بن مضر، ومالك بن
 .وعنه ابن معني، والبخاري، ويعقوب بن سفيان وغريهم

 . «ثقة»: قال ابن معني والدارقطين
 . «صحيحه»وخرج له البخاري يف 

= 
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 .«كان راويًا البن وهب»: وقال «الثقات»وذكره ابن حبان يف 

ضاع يل : قال. ال: كان يلقن؟ قال: قيل له. كان شيخًا صاحلًا سليم الناحية: وقال أبو حامت
أو قال -كتاب عن ابن هليعة عن أيب قبيل، مث دللت على صاحب ناطف فاشتريت منه بكذا فلسًا 

 .ها.شيخ: ما حاله؟ قال: فقيل له -كذا حبة
مل يكن عثمان عندي ممن يكذب، ولكنه كان يكتب احلديث مع »: وقال أبو زرعة الرازي

 .«ى عليهم مامل يسمعوا، فبلوا بهخالد ابن جنيح، وكان خالد إذا مسعوا من الشيخ أمل
هذا بعينه جرى لعبداهلل بن »: -بعد نقله لقول أيب زرعة- «هدي الساري»قال ابن حجر يف 

وكان هؤالء إذا اجتمعوا  ،صاحل كاتب الليث، وخالد بن جنيح هذا كان كذابًا وكان حيفظ بسرعة
على إمالء خالد عليهم إما من حفظه  اعتمدوا يف ذلك ،عند شيخ فسمعوا منه وأرادوا كتابة ما مسعوه

 .«أو من األصل، فكان يزيد فيه ماليس فيه، فدخلت فيهم األحاديث الباطلة من هذه اجلهة
 «دعه، دعه»: سألت أمحد بن صاحل عنه، فقال: وقال أمحد بن حممد بن حجاج بن رشدين

 .ورأيته عند أمحد متروكًا
لينه أمحد بن صاحل »: «املغين»و «امليزان»يف زاد الذهيب  «صدوق»: وقال الذهيب وابن حجر

 .«املصري
وأما ما نقل عن أمحد بن صاحل من تليينه فقد  «صدوق»: كما قال احلافظان: خالصة حاله

وأما . فابن رشدين ضعيف ال يوثق به يف هذا: بأن ذلك ال يقدح فيه؛ أما أواًل :أجاب عنه ابن حجر
 .انتهى كالم ابن حجر. ن فال يقبل قوله فيه إال ببيان واضحفأمحد بن صاحل من أقران عثما: ثانيًا

 .واهلل أعلم. وأما إنزاله عن الثقة فمن أجل ما ذكره أبو زرعة
مع أبو زرعة الرازي -، أسئلة الربذعي أليب زرعة الرازي (5 6)سؤاالت ابن اجلنيد البن معني 

، ( 4/46)، ثقات ابن حبان (64 /5)، اجلرح والتعديل (666، 9 4/ )وجهوده يف السنة النبوية 
، (4 4 )، هتذيب الكمال (66 / )، اجلمع البن القيسراين (467)سؤاالت احلاكم للدارقطين 

، شرح علل (6  )، من تكلم فيه وهو موثق (4 46)، املغين يف الضعفاء (6 66)ميزان االعتدال 
، هدي الساري (4446)، التقريب (   /9)، هتذيب التهذيب ( 96/ )الترمذي البن رجب 

 (.444ص)
 (. 5 ص)تقدمت ترمجته . ثقة حافظ عابد. ، الفقيهعبداهلل بن وهب املصري: ابن وهب -2
 .مات سنة سبعني ومئة. ، أبو النضر البصريبن زيد بن عبداهلل األزدي جرير بن حازم -3

= 
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 .روى عن عبيداهلل بن عمر، واحلسن البصري، وأيوب السختياين وغريهم
 .وعنه عبداهلل بن وهب، وأبو داود الطيالسي، وسفيان الثوري وغريهم

 وخرج له الشيخان. فقد وثقه حيىي القطان وأمحد بن حنبل وابن معني وغريهم. من األئمة الثقات
 .وغريمها

. «يف حفظه شيء وليس به بأس»: وقد تكلم بعض األئمة يف حفظه؛ ففي رواية عن أمحد قال
  .«ومل يكن حيفظ ،حدث بالوهم مبصر»: وعنه

  .«رمبا يهم يف الشيء»: وقال البخاري
 .ونسبه للوهم واخلطأ أيضًا ابن حبان والساجي

 .«اغتفرت أوهامه يف سعة ما روى»: لكن قال الذهيب
هو عن قتادة »: -يف رواية-بعض األئمة تكلم يف حديثه عن قتادة خاصة؛ قال ابن معني و
 «كان حديثه عن قتادة غري حديث الناس يوقف أشياء ويسند أشياء»: وعن اإلمام أمحد .«ضعيف

 .وكذا قال ابن عدي
 .وعلى هذا فيمكن أن حيمل قول من أطلق نسبته إىل الوهم على حديثه عن قتادة

، لكن حجبه أوالده فلم -كما قال أبو حامت-فقد اختلط قبل موته بسنة : خر يف ترمجتهوأمر آ
 . -قاله ابن مهدي-يسمع أحد منه يف حال اختالطه شيئًا 

 .«ثقة، ويف حديثه عن قتادة ضعف»: خالصة حاله
، ضعفاء العقيلي (5  ، 96)، من كالم اإلمام أمحد رواية املروذي (79  )العلل ألمحد 

، ثقات (   )، الكامل البن عدي (44 /5)، ثقات ابن حبان (664/ )، اجلرح والتعديل ( 4 )
، (9/74)، سري أعالم النبالء (77 / )، تذكرة احلفاظ (  7)، هتذيب الكمال (56 )ابن شاهني 

، الرواة الثقات املتكلم فيهم مبا اليوجب (54)، من تكلم فيه وهو موثق (    )املغين يف الضعفاء 
، (4 5/ )، شرح العلل البن رجب ( 45 )، ميزان االعتدال (954)، الكاشف (4 )هم رد

، حبر الدم (4 4ص)، هدي الساري (  7)، التقريب (56/ )، هتذيب التهذيب (9 )االغتباط 
 (.  )، الكواكب النريات ( 4 )

. الُعَمري، املدين، أبو عثمان بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب عبيداهلل بن عمر -4
 . وأربعني ومئة -أو مخس أو سبع-وفاته سنة أربع 

 .روى عن نافع موىل ابن عمر، وسامل بن عبداهلل بن عمر، وثابت البناين وغريهم
= 
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 .وعنه جرير بن حازم، والثوري، وابن عيينة وغريهم

بن حنبل عن مالك وعبيداهلل بن عمر وأيوب أيهم أثبت يف نافع؟  سألت أمحد: قال أبو حامت
 .«عبيداهلل أثبتهم وأحفظهم وأكثرهم رواية»: فقال

 .«ليس أحد أثبت يف حديث نافع منه ،ثقة ثبت مأمون»: وقال أمحد بن صاحل املصري
 .«ثقة ثبت»: وقال النسائي

ش فضاًل وعلمًا وعبادة وشرفًا كان من سادات أهل املدينة وأشراف قري»: وقال ابن حبان
 .«وحفظًا وإتقانًا

 .«ثقة ثبت»: «التقريب»ويف 
، (554 )، هتذيب الكمال ( 7 ،  7 / )، اإلرشاد للخليلي (47 /9)ثقات ابن حبان 

 (.4  4)، التقريب (6 /9)، هتذيب التهذيب (64 /5)، السري (56 / )تذكرة احلفاظ 
 .بعدها: مات سنة سبع عشرة ومئة وقيل. ، أبو عبداهلل املديننافع موىل عبداهلل بن عمر -5

 .روى عن مواله عبداهلل بن عمر، وأيب سعيد اخلدري، وأيب سلمة بن عبدالرمحن وغريهم
 .وعنه عبيداهلل بن عمر العمري، وأيوب السختياين، وحيىي بن سعيد األنصاري وغريهم

 .«كنت إذا مسعت من نافع حيدث عن ابن عمر ال أبايل أن ال أمسعه من غريه»: كقال اإلمام مال
 .«لقد منَّ اهلل علينا بنافع»: وقال عبيداهلل بن عمر
 .«أي حديث أوثق من حديث نافع؟»: وقال سفيان بن عيينة

 .«ثقة ثبت فقيه مشهور»: «التقريب»ويف 
، تذكرة ( 9 5)، هتذيب الكمال (6/459)، ثقات ابن حبان (96 4)العلل لإلمام أمحد 

، هتذيب (494/ )، شرح علل الترمذي ( 697)، الكاشف (6/76)، السري (77/ )احلفاظ 
 (.9645)، التقريب (54 /6 )التهذيب 

 :احلكم على احلديث
 (.عثمان بن صاحل)احلديث هبذا السند حسن من أجل 

ي، وحرملة بن حيىي، وأمحد بن إبراهيم بن املنذر، وأبو مصعب الزهر: لكنه توبع؛ تابعه
 .عبدالرمحن بن وهب

 .-كما تقدم-وقد صححه احلاكم والذهيب . وعليه فهو حديث صحيح
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كان أبعد َمَساحل فارس »: ومنه احلديث. ( )كالثغر واملرقب ( )مجع َمْسَلحة، وهي: امَلساحل
 .(5)ِسالح (6)قوم ذوو: واملْسَلحة أيضًا (4() )«إىل العرب الُعَذْيب

                                 
 (.ب)و( س)واملثبت من . «وهو»(: أ)يف األصل و(   )
املسلحة كالثغر واملرقب؛ يكون فيه أقوام يرقبون العدو »(: 47 / )مادة سلح  «النهاية»قال يف (   )

 .«على غفلة، فإذا رأوه أعلموا أصحاهبم ليتأهبوا لهلئال يطرقهم 
كذا فسره الزهري، وأخرجه أبو داود . بفتح السني كسحاب، موضع قريب من خيرب: وَسالح

، معجم (944/ )وينظر معجم ما استعجم (. 66 4،  6 4)عنه عقب خترجيه للحديث برقم 
 (.47 / )، النهاية مادة سلح (   / )البلدان 

أبعد ثغورهم هذا املوضع القريب من خيرب، : واملعىن»(: 4  /7) «املرقاة»قال القاري يف 
 .«وهذا يدل على كمال التضييق عليهم وإحاطة الكفار حواليهم

مسي به ألنه طرف أرض »: قال أبو موسى املديين. بالتصغري، موضع قريب من الكوفة: الُعَذيب(   )
طرفه، : بة اللسان وغريهالعرب، مشتق من الَعَذبة، وهو طرف العمامة املرسل من خلف، وَعَذ

 (.4 4/ )اجملموع املغيث مادة عذب . «أحد حدي أرض العرب يف األرض: والُعَذيب
، املغرب يف ترتيب املعرب ( 4/7)، معجم البلدان (9 7/ )معجم ما استعجم : وينظر

( /469.) 
 «الصحاح»احلديث مسندًا، إمنا ذكره بعض أهل الغريب واللغة، ومنهم صاحب  مل أقف على(  4)

مادة سلح  «النهاية»، ومنهم صاحب -كما سيأيت-إذ الكالم بتمامه منه  ،واملؤلف تبعه يف هذا النقل
 .«...كان أدىن»: ، إال أنه عندهم بلفظ(47 / )

 .«الصحاح»وافق ملا يف وهو امل( أ)و( ب)واملثبت من  ،«ذو»(: س)يف األصل و(  6)
 (. 95 / )مادة سلح  «الصحاح»يف  -مع تقدمي وتأخري-هذا التعريف للَمْسلحة بتمامه (  5)

 (. 65 /4)، ترتيب لسان العرب -املوضع السابق-النهاية : وينظر
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 .( )«كمودعوا احلبشة ما َوَدُع»: ( )...يف حديث  ومنه قوله  - 4 
                                 

لكن مل ( س)، ومثله يف احلديث بياض راويمث ترك مكان  «حديث»كتب كلمة ( ب)كذا يف (   )
وبدون البياض، وال معىن إلضافة اهلاء؛ ألن صحايب  «حديثه»(: أ)ويف األصل و. الراوي يبيض السم

 .احلديث مل يتقدم
لكونه  ،مث بيض لصحابيه «حديث»ويظهر أن ما أثبته هو األقرب؛ فلعل املؤلف كتب كلمة 

 .فاجتهد بعض النساخ بإضافة اهلاء -كما سيأيت- «املصابيح»مبهمًا يف 
، عن النيب عليه السالم عن رجل من أصحاب النيب ( 47 4ح 446/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

 .«دعو احلبشة ما ودعوكم، واتركوا الترك ما تركوكم»: قال

 : خترجيه
ومن -(  6 4ح    /4)أخرجه أبو داود يف املالحم، باب يف النهي عن هتييج الترك واحلبشة 

، -(95 /7)جاء يف النهي عن هتييج الترك واحلبشة  يف السري، باب ما «سننه»طريقه البيهقي يف 
 .حدثنا عيسى بن حممد الرملي( 964 ح 6  /6) «اآلحاد واملثاين»وابن أيب عاصم يف 

( 95  ح 44- 5/4) «السنن الصغرى»والنسائي يف اجلهاد، باب غزوة الترك واحلبشة يف 
 .اخوريأخربنا عيسى بن يونس الرملي الف( 46 4ح 7 -4 / ) «الكربى»و

كالمها عن ضمرة، عن السَّْيباين، عن أيب سكينة رجل من احملررين، عن رجل من أصحاب النيب 
 .وهو عند النسائي ضمن حديث طويل يف قصة حفر اخلندق. بلفظه. ، به، عن النيب 

 : دراسة إسناد أيب داود
النحاس  أبو عمري ابن. عيسى بن حممد بن عيسى: بن إسحاق، ويقال عيسى بن حممد - 
 .مات سنة ست ومخسني ومئتني. الرَّملي

 .روى عن ضمرة بن ربيعة، وسفيان بن عيينة، والضحاك بن خملد وغريهم
 .وعنه أبو داود، والنسائي، وابن أيب عاصم وغريهم

 .«ضمرةثقة من أحفظ الناس حلديث »: قال ابن معني
 .«ثقة رضى»: وقال أبو زرعة

 .«ثقة»: وقال النسائي ومسلمة بن قاسم
 ،كان من عباد املسلمني، كان يطلب العلم وعلى ظهرة خريقة قدر ذراع»: وقال أبو حامت

 .«خيتلف إىل الوليد وضمرة
= 
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 .«ثقة فاضل»: «التقريب»ويف 

، الكاشف ( 6/  )لنبالء ، سري أعالم ا( 456)، هتذيب الكمال (45 /5)اجلرح والتعديل 
 (.   6)، التقريب (64 /4)، هتذيب التهذيب (76 4)

 .مات سنة اثنتني ومئتني. ، أصله دمشقيالفلسطيين، أبو عبداهلل الرملي َضْمَرة بن ربيعة -2
 .، واألوزاعي، والوليد بن مسلم وغريهمروى عن أيب زرعة حيىي بن أيب عمرو السيباين

 .وعنه عيسى بن حممد الرملي، وعيسى بن يونس الرملي، وهشام بن عمار وغريهم
سألت أيب عنه، : وقال عبداهلل بن أمحد .«ثقة ثقة»: -يف رواية أيب داود-قال اإلمام أمحد 

ويف موضع . «رجل يشبههمن الثقات املأمونني، رجل صاحل، صاحل احلديث، مل يكن بالشام »: فقال
 .«ضمرة رجل صاحل، ثقة ليس به بأس، حديثه حديث أهل الصدق»: مسعته يقول: آخر قال

 .«ثقة»: وقال ابن معني والعجلي والنسائي
 .«كان ثقة مأمونًا خريًا، مل يكن هناك أفضل منه»: وقال ابن سعد

 .«منهما رأيت أحدًا أعقل ملا خيرج من رأسه »: وقال آدم بن أيب إياس
 .«كان فقيههم يف زمانه»: وقال أبو سعيد بن يونس

 .«صاحل»: وقال أبو حامت
 .«صدوق يهم، عنده مناكري»: وقال الساجي
 . كما قال أكثر احملدثني «ثقة»: خالصة حاله

من »: وال مينع هذا أن يهم يف حديث أو ينكر عليه، فقد أنكر عليه اإلمام أمحد وغريه حديث
ولذا وثقه اإلمام أمحد وغريه، وقال عبداحلق  ،إال أن األصل فيه أنه ثقة «هو عتيقملك ذا رحم حمرم ف

اإلمام احلافظ »: «السري»وقال يف  «مشهور ما فيه مغمز»: وقال الذهيب .«ثقة»: شبيلياإل
 .«القدوة

ولعل الذين نسبوه إىل الوهم وأنزلوه عن درجة الثقة كالساجي نظروا إىل مثل هذا الوهم، وقد 
واألوىل ما قدمته، . «صدوق يهم قلياًل»: «التقريب»ذ احلافظ ابن حجر بقول الساجي فقال يف أخ

 .واهلل أعلم. لكان أقرب «ثقة يهم قلياًل»: ولو قال
، (4 5 ، 564 )، العلل ألمحد ( 5 )، سؤاالت أيب داود ألمحد (4 7 )طبقات ابن سعد 

، ميزان االعتدال (4 7 )هتذيب الكمال ، (4/464 )، تاريخ دمشق (4/459)اجلرح والتعديل 
= 
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، (97 -94 / )، نصب الراية ( 6 / )، تذكرة احلفاظ (6  /7)، سري أعالم النبالء (754 )

 (.744 )، التقريب ( 4/46)هتذيب التهذيب 
بفتح املهملة وسكون )زرعة السَّْيباين : حيىي بن أيب عمرو، واسم أيب عمرو :السَّْيباين -3

ابن عم عبدالرمحن بن عمرو األوزاعي، وسيبان من . ، أبو زرعة احلمصي(ا موحدةالتحتانية بعده
 .مات سنة مثان وأربعني ومئة أو بعدها. ِحْمري

 .روى عن أيب سكينة، وأبيه أيب عمرو السيباين، وعبداهلل بن الديلمي وغريهم
 .ربيعة، وابن عمه األوزاعي، وعبداهلل بن املبارك وغريهم وعنه ضمرة بن
 .«شيخ ثقة ثقة»: قال اإلمام أمحد

 .ووثقه أيضًا دحيم والعجلي ويعقوب بن سفيان وأبو علي النيسابوري
 .«ثقة»: «التقريب»و «الكاشف»ويف 

، الكاشف ( 547)، هتذيب الكمال (646 )، ثقات ابن شاهني (99 /7)اجلرح والتعديل 
، حبر الدم (5 95)، التقريب (4  /  )، هتذيب التهذيب (497)، جامع التحصيل (   5)
(  66.) 

 (.أي املعتقني) رجل من امُلَحرَّرين أبو ُسَكْينة -4
بن روى عنه بالل بن سعد، وحيىي . ، وعن رجل عن النيب روى عن النيب »: قال املزي

 .مث أشار إىل حديثه هذا «أيب عمرو السيباين
 :أربعة( أبو سكينة)بعد النظر يف كتب التراجم ظهر أن الذين يقال هلم : أقول
 .راوي هذا احلديث: األول

 «هتذيب التهذيب»، و(5567) «الكاشف»، و(9466) «هتذيب الكمال»وهو مترجم يف 
 (.4  4) «التقريب»و( 6  /  )

 .وضبطه بضم السني وفتح الكاف( 9  /4) «اإلكمال»يف  وذكره ابن ماكوال
 :وقد روى حديثني. الذي قيل فيه إنه صحايب: الثاين
حدث به عنه بالل بن  .احلديث «...إذا ملك أحدكم شيئاً فيه مثن رقبة فليعتقها»: حديث - 
 .سعد

 .وقد رواه عنه محيد بن عبداهلل .احلديث «...ا اخلبز فإن اهلل أكرمهأكرمو»: حديث - 
= 
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وقال قبل (  44، 446ح 6  /  ) «املعجم الكبري»وهذان احلديثان خرجهما الطرباين يف 

: د بن الرباء، قالأبو سكينة غري منسوب، وقد اختلف يف صحبته، حدثنا حممد بن أمح»: خترجيه هلما
 .«أبو سكينة ال يعلم له صحبة: مسعت علي بن املديين يقول

أبو السكينة » :«محص الصحابة الذين نزلوا»وقال أبو القاسم عبدالصمد بن سعيد يف كتاب 
نقله عنه ابن حجر يف  .«رجل من الصحابة نزل محاة امسه حملم بن سوار، روى عنه بالل بن سعد

 . «ال يثبت»: ونقل عن ابن منده قوله(.  664 ) «ةاإلصاب»و «التهذيب»
عن العسكري ( 96 / ) «اإلنابة إىل معرفة املختلف فيهم من الصحابة»مغلطاي يف ونقل 

 .«مرساًل ومل يدرك، وقد أخرجه بعضهم يف املسند وليس يصح مساعه روى عن النيب »: قوله
ة شامي ال أعرف له نسبًا وال امسًا، أبو سكين»(: 664 ) «االستيعاب»وقال ابن عبدالرب يف 

مث ذكر حديثه السابق  «، ذكروه يف الصحابة وال دليل على ذلكروى عنه بالل بن سعد الواعظ
 (. 679) «أسد الغابة»وأقره ابن األثري يف  .«وقد قيل إن حديثه هذا مرسل وال صحبة له»: وقال

بأن الذي يروي عنه بالل بن سعد ( 444)عبدالرمحن  هالبن «املراسيل»وجزم أبو حامت كما يف 
 (.49 /7) «اجلرح والتعديل»وكذلك يف . ال يسمى وال صحبة له

 .«ال أعرف امسه: سئل أبو زرعة عن امسه، فقال»: وفيه أيضًا
 .«وقيل بفتح أوله ،أبو سكينة مصغرًا»: -يف ضبطه-وقال ابن حجر 

 .الذي يروي عنه أبو بكر بن أيب مرمي: الثالث
 (.زياد بن مالك: )ومساه(  9 / ) «التاريخ الكبري»بخاري يف ذكره ال

( 646/ ) «اجلرح والتعديل»، وأبو حامت كما يف (6 4/ ) «الكىن»وكذا قال مسلم يف 
 .«روى عن وابصة بن معبد، روى عنه أبو بكر بن أيب مرمي وجعفر بن برقان»: وزاد

 .«يروي املراسيل من أهل الشام»: وزاد( 6  /5) «الثقات»وابن حبان يف 
حديثه يف »: بفتح السني وكسر الكاف وزادوضبطه ( 7  /4) «اإلكمال»وابن ماكوال يف 

 (.549/ ) «تبصري املنتبه»وهكذا ضبطه ابن حجر يف . «الشاميني
زياد بن مليك، أبو سكينة، شيخ مستور، »: فقال( 759 ) «ميزان االعتدال»وأما الذهيب يف 

ئز احلديث، روى عنه جعفر بن برقان وأبو بكر بن أيب مرمي، تفرد ما وثق وال ضعف، فهو جا
 (.694/ ) «لسان امليزان»: وينظر. «دعوا احلبشة ما ودعوكم: ثحبدي

 .الذي يروي عنه جعفر بن برقان: الرابع
= 
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 .وتقدم يف سابقه أن أبا حامت جعلهما واحدًا وكذا فعل الذهيب

زياد بن : ة الذي روى عنه جعفر بن برقانونقل ابن حجر عن عبداحلق أن اسم أيب سكين
 .ها.مالك

أبو سكينة احلمصي، »: وفرق بينهما ابن ماكوال حيث ضبطه بضم السني وفتح الكاف وقال
 .«حدث عن وابصة بن معبد، روى عنه جعفر بن برقان اجلزري

 .وبعد هذا العرض، فهل هذه التراجم لشخص واحد أو أشخاص :أقـول
مسعت : البنه عبدالرمحن قال «املراسيل» جعل الثالث والرابع واحدًا، بل يف فقد رأينا أبا حامت -

روى عنه بالل بن سعد، هو عندي أبو سكينة الذي  أبو سكينة الذي يروي عن النيب »: أيب يقول
وهذا يعين أنه جعل الثاين والثالث والرابع . «يروي عنه جعفر بن برقان وال يسمى وال صحبة له

 . -كما تقدم-( زياد بن مالك)اختلف قوله هنا بأنه ال يسمى، بأنه قد مساه  واحدًا، لكن
 .ويرى عبداحلق أن الثالث والرابع واحٌد -
على أنه . جعل األول والثالث والرابع واحدًا -كما تقدم النقل عنه- «امليزان»والذهيب يف  -

 .صاًل عن اآلخرترجم لألول والثاين والثالث كل واحد منف(  4 / ) «املقتىن»يف 
حيث ترجم  «التقريب»وهو ما يفيده صنيع احلافظ يف . وجعل املزي األول والثاين واحدًا -
 .«امسه حملم، خمتلف يف صحبته: قيل»: وقال -احلديث الذي معنا وهو راوي-لألول 
 -«التاريخ الكبري»وبعض ما تقدم مستفاد من تعليقه على -ويرى الشيخ عبدالرمحن املعلمي  -

 .«واألمر فيما بقي حمتمل»: رى أن الثاين غري الثالث مث قالي
 .يفيد التفريق بني األول والثالث والرابع، ومل يذكر الثاين -كما تقدم-وصنيع ابن ماكوال  -

 : بعد هذا التفصيل أقول: اخلالصة
 .الذي يظهر أن القول باحتاد الترمجة حمتمل وال دليل واضح مينع أو يثبت - 
ولذلك . قول باحتادها فلم يثبت دليل على صحبته، وأكثر األئمة على عدم إثباهتاعلى ال - 

 .«خمتلف يف صحبته»: اكتفى ابن حجر بقوله
شيخ مستور ما وثق وال ضعف فهو »: قال «امليزان»أقرب ما يقال فيه ما قاله الذهيب يف  - 

 .والعلم عند اهلل تعاىل .ومثل هذا ال يترك حديثه، وال حيتج به استقالاًل .«ائز احلديثج

 :احلكم على احلديث
= 
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 .-كما تقدم-مل يوثق ومل يضعف، ومل تثبت صحبته ( أبو سكينة)احلديث هبذا السند فيه 
 :لكن للحديث شواهد

: قال حديث عبداهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما، عن النيب : فيشهد جلزئه األول -
 .«، فإنه ال يستخرج كنـز الكعبة إال ذي السويقتني من احلبشةاتركوا احلبشة ما تركوكم»

ومن -( 67 4ح 4  /4)أخرجه أبو داود يف الفنت واملالحم، باب النهي عن هتييج احلبشة 
عن  -(95 /7)يف السري، باب ما جاء يف النهي عن هتييج الترك واحلبشة  «سننه»طريقه البيهقي يف 

 .اسم بن أمحد البغداديالق
 .عن القاسم بن بشر بن معروف( 66  ح 45 /5) «مسنده»والبزار يف 
 .من طريق أمحد بن حبان بن مالعب(  4/46)يف الفنت واملالحم  «املستدرك»واحلاكم يف 

ثالثتهم عن أيب عامر العقدي، عن زهري بن حممد، عن موسى بن جبري، عن أيب أمامة بن سهل 
 .ووافقه الذهيب «صحيح اإلسناد»: وقال احلاكم. عبداهلل بن عمرو، بهابن حنيف، عن 

عن ابن أيب كبشة، عن أيب (   7 ح 46 /6) «اآلحاد واملثاين»وأخرجه ابن أيب عاصم يف 
 .عامر العقدي

 .عن عبدالرمحن بن مهدي( 66   ح 5  /4 )واإلمام أمحد 
 .كالمها عن زهري بن حممد، به، لكن مل ُيَسمَّ صحابيه

يف اجلهاد، باب النهي عن قتال الترك واحلبشة مامل يعتدوا  «جممع الزوائد»وقال اهليثمي يف 
 .«غري موسى بن جبري وهو ثقة ،رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح»(:  769ح  6/66)

روى عنه . ، موىل بين سلمةاألنصاري املدين احلذاء( موسى بن جبري)هذا اإلسناد فيه : أقول
ال يعرف »: وقال ابن القطان. «خيطئ وخيالف»: وقال «الثقات»مجع، وذكره ابن حبان يف 

، وكذا قال اهليثمي كما تقدم ويف غري ذلك املوضع «ثقة»: «الكاشف»وقال الذهيب يف  .«حاله
 .«مستور»: أيضًا، وقال ابن حجر

من توثيق ابن حبان -فقد انضم إىل ما تقدم  «ئطصدوق خي»: ولعل األقرب أن يقال فيه
. التوثيق الفعلي من عدد من األئمة؛ فقد سبق تصحيح احلاكم والذهيب حلديثه هذا :-ورواية مجع عنه

، والضياء يف (45 5،     )برقم  «حساناإل»كما يف  «صحيحه»وخرج له أيضاً ابن حبان يف 
 (.7 -4 /7)و( 64 / ) «املختارة»

 .واهلل أعلم. «خيطئ وخيالف»فلقول ابن حبان  «خيطئ»ة وأما إضاف
= 
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، ثقات ابن حبان (7  /4)، اجلرح والتعديل ( 4 /9)التاريخ الكبري : ينظر يف ترمجته

، ( 66، 66 /6)، جممع الزوائد (6549)، الكاشف (45 5)، هتذيب الكمال ( 9/46)
 (.5774)، التقريب ( 6 /6 )، هتذيب التهذيب (6 /9)

أن هذا اإلسناد حسن، وأما زهري بن حممد التميمي فقد سبق نقل كالم العلماء فيه : فاحلاصل
، وانتهيت إىل أن ما رواه عنه أهل الشام فهو ضعيف، وما روى عنه أهل البصرة فإنه (56 ص)

صرة من الثقات احلفاظ، ومها والراوي عنه يف هذا اإلسناد اثنان من أصحابه من أهل الب. صحيح
 .واهلل أعلم. عبدالرمحن بن مهدي وأبو عامر العقدي

اتركوا الترك »: حديث معاوية بن أيب سفيان رضي اهلل عنهما مرفوعًا: ويشهد جلزئة الثاين -
 .«ما تركوكم

حدثنا حيىي بن أيوب العالف، ثنا أبو (  44ح 96 /7 ) «املعجم الكبري»أخرجه الطرباين يف 
، ثنا ابن هليعة، عن كعب بن علقمة التنوخي، حدثين حسان بن [عبدالغفار بن داود]صاحل احلراين 
 .، به، بلفظهمسعت معاوية بن أيب سفيان: مسعت ابن ذي الكالع، يقول: كريب، قال
بن محاد النرسي، ثنا بشر بن  حدثنا أمحد بن عمرو القطراين، ثنا عبداألعلى: قال(  44)وبرقم 

جاء معاوية بريد من صاحب أرمينية، فلما قرأ : السري، ثنا ابن هليعة، به، ويف أوله قال ابن ذي كالع
اكتب إىل صاحب أرمينية جواب كتابه ثكلتك : معاوية الكتاب خرج مغضبًا، مث دعا كاتبه فقال
 .«تاركوا الترك ما تركوكم»: يقول أمك وال حتركهم بشيء، فإين مسعت رسول اهلل 

فيه ابن هليعة »: وقال(  769)برقم  -املوضع السابق- «جممع الزوائد»وأورده اهليثمي يف 
 .«وحديثه حسن، وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات

 :هذا اإلسناد فيه: أقول
ضعيف، إال ماكان من )وانتهيت إىل أنه ( 544ص)تقدم ذكر اخلالف فيه . عبداهلل بن هليعة - 

 .وليس هذا احلديث من روايه واحد منهم( حديث العبادلة عنه
 وقال يف. «تاالثق»روى عنه مجع، وذكره ابن حبان يف . حسان بن كريب احلمريي - 

هاجر يف خالفة عمر وشهد »: وقال ابن يونس. «من جلة املصريني»: «صارممشاهري علماء األ»
 .«ثقة»: وقال اهليثمي. «فتح مصر

 .«صدوق»: ولعل األقرب أن يقال فيه. «مقبول وله إدراك»: وقال ابن حجر
= 
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 .تركوكم: َوَدُعوكم
 : ، إال ما ُروي يف بعض األشعار، كقول القائل( )وقلَّما يستعملون املاضي منه

 . ( )يف احلب حىت َوَدعه ( )غاَله
 .(5()6)يف باب اجلمعة (4)ذكرنا ذلك وقد

                                 
ر ، مشاهري علماء األمصا(54 /4)، الثقات البن حبان (4  / )اجلرح والتعديل : ينظر

، التقريب (6  / )، هتذيب التهذيب ( 9 /4)، جممع الزوائد (76  )، هتذيب الكمال (  7)
(  66.) 

 .أن إسناد هذا احلديث ضعيف بسبب ابن هليعة: واخلالصة
وال أدري . «حسن»: وقال( 5 ) «خمتصر املقاصد احلسنة»وأورده الزرقاين هبذا اللفظ يف 

أو يريده  -ث أيب سكينة عن رجل من أصحاب النيب وهو حدي-يريد هذا احلديث، أو سابقه 
 .مبجموع رواياته، وهو األوىل

 . واهلل أعلم. وحاصل الكالم يف هذا احلديث أنه يتقوى هبذين الشاهدين إىل احلسن لغريه: أقول
 .(ب)و( س)من  «منه»(   )
ترتيب اللسان مادة غول : ينظر. حيث مل يدر أي أهلكه وأخذه من( قال)من باب : «َلهاَغ»(   )

 (.469/ )، املصباح املنري (9   /5)
، (75  / )، الصحاح مادة ودع (5  / )هتذيب اللغة : كالم املؤلف على ودع، ينظر يف(   )

 .-وهو أقرهبا للفظ املؤلف-( 77 / )، اجملموع املغيث ( 45ص)املفردات للراغب 
 :ن ُزنيم الليثي، وصدرهوالبيت نسبه األزهري ألنس ب

 ما الذي( عن خليلي: وعند بعضهم)ليت شعري عن أمريي 
 (.4/4979)ترتيب اللسان مادة ودع : ينظر. وقيل أليب األسود الدؤيل

 .(ب)و( س)من  «ذلك»(  4)
 (.4  / )امليسر : ينظر(  6)
 .قد أميت( َيَدع)يرد املؤلف هبذا الكالم ومبا ذكره يف باب اجلمعة على من يقول بأن ماضي الفعل  ( 5)

لينتهني أقوام عن ودعهم »: عند حديث(: 46 /6)مادة ودع  «النهاية»وقال ابن األثري يف 
إن : ع الشيء َيَدُعه ودعًا، إذا تركه، والنحاة يقولونَوَد: يقال»: قال( 456/مسلم) «...اجلمعات

= 
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فسقط األلف عن قلم بعض . ( )ملوكماأي س «ما وادعوكم»وحيتمل أن يكون احلديث 
 .الرواة

                                 
أفصح، وإمنا حيمل قوهلم  ، والنيب (ترك)ومصدره، واستغنوا عنه بـ( يدع)العرب أماتوا ماضي 

على قلة استعماله، فهو شاذ يف االستعمال صحيح يف القياس، وقد جاء يف غري حديث، حىت ُقرئ به 
 .وانظر املصادر السابقة .«بالتخفيف[  :الضحى]     َوَدَعَك   : قوله تعاىل

 (.ودع)أصلهما واحد، فتراجع املصادر السابقة يف توثيق الكالم على ( ودع)و( وادع(  ) )
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  ( ).«بضواحيهاوعليك ]»: يف حديث أنس رضي اهلل عنه ومنه قوله  - 4 

                                 
ميصرون  يا أنس، إن الناس»: قال أن النيب : ولفظه(  7 4ح 445/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

البصرة، فإن أنت مررت هبا أو دخلتها فإياك وسباخها وكالءها : ، وإن مصرًا منها يقال لهأمصارًا
وسوقها وباب أمرائها، وعليك بضواحيها، فإنه يكون هبا خسف وقذف ورجف، وقوم يبيتون 

 .«يصبحون قردة وخنازير

 :خترجيه
حدثنا عبداهلل بن ( 69 4ح    /4)أبو داود يف املالحم، باب يف ذكر البصرة  أخرجه

الصباح، ثنا عبدالعزيز بن عبدالصمد، ثنا موسى احلناط، ال أعلمه إال ذكره عن موسى بن أنس، عن 
 .«البصرة أو البصرية»: أنس، به، هبذا اللفظ وفيه

 :دراسة إسناده
مات سنة مخسني ومئتني . ، البصريامشي موالهم، العطاربن عبداهلل اهل عبداهلل بن الصباح - 

 .وقيل بعدها
 .روى عن عبدالعزيز بن عبدالصمد، ومعتمر بن سليمان، ويزيد بن هارون وغريهم

 .وعنه البخاري، ومسلم، وأبو داود وغريهم
 .«الصحيحني»رج يف وحديثه خم. «ثقة»: قال ابن حجر

، سري أعالم (46  )، هتذيب الكمال (6 4/ )، التعديل والتجريح (6/44)اجلرح والتعديل 
 (. 7  )، التقريب (   /6)، هتذيب التهذيب (46 /  )النبالء 
 .ات سنة سبع ومثانني ومئةم. ، أبو عبدالصمد البصريالَعمِّي عبدالعزيز بن عبدالصمد -2

 .روى عن موسى احلناط، ومنصور بن املعتمر، وأيب عمران اجلوين وغريهم
 .وعنه عبداهلل بن الصباح، وأمحد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه وغريهم

 .«ثقة»: قال اإلمام أمحد وأبو زرعة وأبو داود والنسائي
 .«كان حافظًا»: وقال القواريري

لكم شيخ منذ ثالثني سنة يشبهه أو مثله أو مات ما »: -يوم مات-هدي وقال عبدالرمحن بن م
 .«أوثق منه
 .«ثقة حافظ»: «التقريب»ويف 

= 
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، سري (96 / )، تذكرة احلفاظ (467 )، هتذيب الكمال (6  / )اجلمع البن القيسراين 

 (.64 4)، التقريب (67 /5)، هتذيب التهذيب (9  /4)أعالم النبالء 
: واسم أبيه. هو ابن أيب عيسى الغفاري، أبو هارون املدين( مبهملة ونون) طموسى احَلنَّا -3
 .«من السادسة»: قال ابن حجر. ميسرة

 .روى عن موسى بن أنس بن مالك، وقيس بن سعد، ونافع موىل ابن عمر وغريهم
 .، والليث بن سعد، وحيىي القطان وغريهموعنه عبدالعزيز بن عبدالصمد

 .«ثقة»: قال الذهيب وابن حجر
، الكاشف (76 5)، هتذيب الكمال (9/464)، ثقات ابن حبان (65 /4)اجلرح والتعديل 

 (.9666)، التقريب (6  /6 )، هتذيب التهذيب (  69)
والنضر كما يف . مات بعد أخيه النضر. ، قاضي البصرةبن مالك األنصاري موسى بن أنس -4

 .«بضع ومئة مات سنة»(:    9) التقريب»
 .روى عن أبيه، وابن عباس، وابن عمه عمرو بن عبداهلل بن أيب طلحة
 .وعنه موسى احلناط، وشعبة بن احلجاج، وعبداهلل بن عون وغريهم

 .«ةثق»: قال ابن سعد وابن معني وأبو حامت والعجلي
 .«الصحيحني»وحديثه يف . وكذا قال الذهيب وابن حجر

، الكاشف (9  5)، هتذيب الكمال (   /4)، اجلرح والتعديل (696 )طبقات ابن سعد 
 (.5746)، التقريب (74 /6 )، هتذيب التهذيب (6597)

 :احلكم على احلديث
تصاله، حيث قال تبني من دراسة سنده أن رجاله ثقات، لكن وقع يف إسناده عدم اجلزم با

 «خمتصر سنن أيب داود»قال املنذري يف . «ال أعلمه إال ذكره عن موسى بن أنس»: الراوي
 .«مل جيزم الراوي به»(: 96 /5)

أن ( 5 ح 96ص) «النقد الصحيح ملا اعترض عليه من أحاديث املصابيح»ويرى العالئي يف 
هبم جلهم، وليس فيه سوى عدم  وهذا اإلسناد رجاله على شرط مسلم احتج»: ذلك ال يضر قال

 .«اجلزم باتصاله، بل هو بغلبة الظن، وذلك كاٍف كما صرح به أئمة الفن يف أمثاله
وحكم عليه بالوضع،  «املصابيح»وهذا احلديث مما انتقده اإلمام القزويين على صاحب : أقول

 . «املوضوعات»معتمدًا على ذكر ابن اجلوزي له يف 
= 
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 .( )ناحيته البارزة: ضاحية كل شيء
: قال «إىل أين؟»: ، فقال( )أنه رأى عمرو بن ُحَرْيث ( )[ضي اهلل عنهومنه حديث عمر ر

                                 
أخرجه من و( 56 / )كتاب الفضائل واملثالب، باب يف ذكر البصرة  يففقد ذكره ابن اجلوزي 

حدثنا عمار : قال(  9 ح 6  املعجم ص)، عن أيب يعلى املوصلي (6/95الكامل )طريق ابن عدي 
قال ابن . بن زريب أبو معتمر، ثنا النضر بن حفص بن النضر، عن أبيه، عن جده، عن أنس، به، مبعناها

 . «كان عمار يكذب: يصح، قال عبدانهذا حديث ال »: اجلوزي
: سألت أيب عنه فقال: لعمار هذا وقال ( 7 /5) «اجلرح والتعديل»وترجم ابن أيب حامت يف 

 . ها.ومل يقرأه علينا ،وضرب على حديثه «هو كذاب متروك احلديث»
 .«الغالب على حديثه الوهم»(: 9  / ) «الضعفاء»وقال العقيلي يف 

 بأن عمار مل ينفرد به، مث ذكر إسناد أيب داود وتكلم عليه : احلديثوقد أجاب العالئي عن 
 .-كما سبق النقل عنه-

 «املصابيح»وهي ملحقة مبقدمة حتقيق - «اديث املصابيحأجوبته عن أح»وقال ابن حجر يف 
ورجاله ثقات ليس فيه إال »: -بعد أن ذكر إسناد أيب داود-احلديث اخلامس عشر، قال  -( 7ص)

وال يلزم من شكه يف شيخه الذي حدثه به أن يكون . ال أعلمه إال عن موسى بن أنس: قول موسى
وتفرد به، والواقع مل يتفرد به، بل أخرج أبو داود أيضًا . شيخه فيه ضعيفًا، فضالً عن أن يكون كذابًا

 .ها.«ألصله شاهدًا بسند صحيح من حديث سفينة موىل رسول اهلل 
مصنف ابن أيب : ينظر. وحذيفة وعبداهلل بن عمرو رضي اهلل عنهموله شواهد موقوفة على علي 

 (. 6454 ،  645 ح  6 /  )، مصنف عبدالرزاق ( 946 ،  946 ح  9/44)شيبة 
 (.465 /5)مادة ضحا  «الصحاح»بنصه يف (   )
 (.ب)و( س)، وأثبته من (أ)ما بني معقوفتني سقط من األصل و(   )
مرو بن عثمان القرشي املخزومي، له وألبيه صحبة، نزل الكوفة وويل لعله عمرو بن ُحَريث بن ع(   )

 . إمارهتا ومات هبا سنة مخس ومثانني
 (.6664)، التقريب (4 64)، اإلصابة (765 )االستيعاب : ينظر
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قريٌش »: ]ومنه احلديث. أي ناحيتهم ( )«أما إهنا ضاحية قومك»: قال. إىل الشام
أي الناحية البارزة اليت  (4)«أخاف عليك من هذه الضاحية»: ( )[، ويف احلديث( )«الضَّواحي

 .(6)ال حائل دوهنا

                                 
اجملموع »مل أقف عليه مسندًا، وإمنا أورده بعض أهل الغريب واللغة، واملؤلف رمحه اهلل نقله من (   )

فإن هذا احلديث وما تاله إىل آخر الكالم على حديث أنس بنصه يف ( 6  / )مادة ضحا  «املغيث
 .«اجملموع املغيث»

 .«وهي اللماعة بالركبان»: وزاد( 4 4/ ) «هتذيب اللغة»واحلديث ذكره أيضاً األزهري يف 
 .وغريهم( 4  / ) «الفائق»الزخمشري يف : وذكره أيضًا بالزيادة

 .بدون كلمة احلديث «قريٌش الضواحي: ومنه»: «غيثاجملموع امل»يف (   )
ومل أقف عليه يف شيء من كتب احلديث، ولعله قول يقال وليس حبديث، ولذا ملا ذكره ابن 

أي النازلون بظواهر  «قريشٌ الضواحي»: ومنه قيل»: قال(  9/ )مادة ضحا  «النهاية»األثري يف 
 .ها.«مكة

ومل أقف عليه مسندًا أيضًا، وذكره اهلروي يف  «قريٌش الظواهر»: وأورده بعضهم بلفظ
 (.    /4)مادة ظهر  «الغريبني»

ومن نزل خارج ( قريٌش البطاح: )وأصل هذا أن من نزل الشِّعب بني َأْخَشَبي مكة قيل هلم
. نقله األزهري وغريه عن ابن األعرايب. وأكرمهما قريش البطاح( قريٌش الظواهر: )الشِّعب قيل هلم

  (.74 /4)غة هتذيب الل
 (.ب)و( س)، وأثبته من (أ)ما بني معقوفتني ساقط من األصل و(   )
ضمن ( 4 6/ ) «املغازي»أليب ذر الغفاري رضي اهلل عنه، كما عند الواقدي يف  هذا قاله النيب (  4)

 .حديث طويل يف قصة إغارة عيينة بن حصن على لقاح رسول اهلل 
ة لقح دما «الفائق»، والزخمشري يف (46 / ) «غريب احلديث»وذكره اخلطايب يف 

 .، وابن األثري تبعًا أليب موسى املديين يف املوضع السابق(4  / )
من حديث سلمة بن  «الصحيحني»مذكورة يف  -بدون هذا القول-وللفائدة فإن القصة 

 (.  469 ، 465 )، ومسلم (74 4،  64 )عند البخاري برقم  .األكوع
 .«اجملموع املغيث»إىل أن هذا الكالم منقول عن تقدمت اإلشارة (  6)
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مسعت خليلي أبا القاسم »: أيب هريرة رضي اهلل عنه يف حديثه ( )ومنه قول - 4 
»( ). 

                                 
 .«حديث»(: س)يف (   )
انطلقنا : ضمن حديث يرويه صاحل بن درهم قال(  7 4ح 445/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

من يضمن يل منكم أن : نعم، قال: إىل جنبكم قرية يقال هلا اأُلُبلَّة؟ قلنا: حاجني فإذا رجٌل، فقال لنا
 هذا أليب هريرة؟ مسعت خليلي أبا القاسم : د الَعشَّار ركعتني أو أربعًا، ويقوليصلي يف مسج

 .«يوم القيامة شهداء ال يقوم مع شهداء بدر غريهم إن اهلل تعاىل يبعث من مسجد العشار»: يقول

 :خترجيه
حدثنا حممد بن ( 64 4ح 4  -   /4)ر البصرة أخرجه أبو داود يف املالحم، باب يف ذك

 .املثىن
: حدثين جدي، قال( 66/ )يف ترمجة إبراهيم بن صاحل بن درهم  «الضعفاء»والعقيلي يف 

 .حدثنا فرج بن عبيد قاضي عبادان
من طريق خالد بن عمرو (   / )يف ترمجة خالد بن عمرو القرشي  «الكامل»وابن عدي يف 
 .أيب سعيد القرشي

 .من طريق حممد بن خملد احلضرمي( 6  4ح 497/ ) «شعب اإلميان»بيهقي يف وال
واللفظ أليب داود، وعند . فذكره: مسعت أيب يقول: أربعتهم عن إبراهيم بن صاحل بن درهم، قال

البيهقي زيادة يف أوله، واقتصر العقيلي وابن عدي على املرفوع، وليس عندمها اللفظة اليت شرحها 
 .«خليلي»: لهاملؤلف وهي قو

 .«وإبراهيم وأبوه ليسا مبشهورين بنقل احلديث، واحلديث غري حمفوظ»: وقال العقيلي
 .«وهذا احلديث بأي إسناد كان فهو منكر»: وقال ابن عدي

 :دراسة سند أيب داود
 (.467ص)تقدمت ترمجته . ثقة ثبت. أبو موسى البصري حممد بن املثىن - 
 .«من التاسعة»: قال ابن حجر. ، أبو حممد البصريبن درهم الباهلي إبراهيم بن صاحل -2

 .روى عن أبيه، ومسلمة بن سامل اجلهين
 .وعنه حممد بن املثىن، وحبان بن هالل، وخليفة بن خياط وغريهم

= 
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 .«ال يتابع عليه»: اريقال البخ

 .«واحلديث غري حمفوظ ،إبراهيم وأبوه ليسا مبشهورين بنقل احلديث»: وقال العقيلي
 .«ضعيف»: وقال الدارقطين
 .«فيه لني»: وقال الذهيب

 .«فيه ضعف»: وقال ابن حجر
 ، الضعفاء للدارقطين(6 /5)، ثقات ابن حبان (46)، الضعفاء للعقيلي ( 7 / )التاريخ الكبري 

، الكاشف (   )، ميزان االعتدال ( 4 )، هتذيب الكمال (96)، الضعفاء البن اجلوزي (5 )
 (.45 )، التقريب (   / )، هتذيب التهذيب (74)، املغين يف الضعفاء (45 )

 .من الرابعة. ، أبو األزهر البصريصاحل بن درهم الباهلي :أبوه -3
 .هريرة، وابن عمر، ومسرة بن جندب رضي اهلل عنهم وغريهم روى عن أيب

 .وعنه ابنه إبراهيم، وشعبة بن احلجاج، ومسلمة بن سامل اجلهين، وحيىي القطان
 .«ثقة»: قال ابن معني والدارقطين

 .«الثقات»وذكره ابن حبان يف . «ال أعلم إال خريًا»: وقال أمحد
 .«ثقة»: وقال الذهيب
، اجلرح والتعديل (   )، الكىن ملسلم (94 /4)، التاريخ الكبري (  9 )العلل ألمحد 

، الضعفاء للدارقطين (644)، ثقات ابن شاهني (5/469)و( 95 /4)، ثقات ابن حبان (4/466)
، ميزان (94 )، املقتىن (    )، الكاشف (465 )، هتذيب الكمال (5 ) -ترمجة ابنه إبراهيم-

 (.466 )، التقريب (46 /4)، هتذيب التهذيب ( 44)االعتدال 

 :احلكم على احلديث
ال يتابع »: وتقدم قول البخاري. ضعيف هبذا السند؛ من أجل إبراهيم بن صاحل بن درهم

 .«هذا احلديث بأي سند كان فهو منكر»: وقول ابن عدي. «غري حمفوظ»: وقول العقيلي. «عليه
: ق هلا مبضمون احلديث، وهي قولهلكن اجلملة اليت علق عليها املؤلف، واليت ال تعل: أقول

وغريمها،  «الصحيحني»قد ثبتت عن أيب هريرة يف عدة أحاديث يف  «مسعت خليلي أبا القاسم »
بصيام ثالثة أيام من كل شهر، وركعيت الضحى، وأن : بثالث أوصاين خليلي »: فمن ذلك قوله

 .«أوتر قبل أن أرقد
= 
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أنه قول مل يصدر عن َرِويَّة، بل كان ، وك( )قد سبق منه هذا القول يف عدة أحاديث: قلت
ذلك  ( )مل يلتبس عليه كون ( )الباعُث عليه ما َعَرف من قلبه من صدق احملبة، ولو تدبر القول

الختذت أبا بكر  ناس خلياًللو كنت متخذًا من ال»: قال  (4)زائغًا عن منهج األدب، وقد
 .(6)«خلياًل

                                 
، (94  ح    ص)عليه، أخرجه البخاري يف التهجد، باب صالة الضحى يف احلضر متفق 

، ومسلم يف صالة املسافرين، باب استحباب ( 74 ح  7 ص)… ويف الصوم، باب صيام البيض
 (.  9ح 477/ )… صالة الضحى

 (.694، 66 ، 6  )األحاديث رقم  «صحيح مسلم»: وينظر. وغريه من األحاديث
أنه تقدم يف هذا الشرح، وإمنا يريد أن هذا القول قد صدر عن أيب هريرة يف أحاديث  ليس املراد(   )

 .وملراجعتها ينظر احلكم على احلديث السابق. أخرى
 .وقد صدر هذا أيضًا عن غري أيب هريرة: أقول

 (.6 5 ، 9 4 ، 544)فورد عن أيب ذر، عند مسلم 
، وأيب نعيم ( 966 ،  944 )أمحد ، و(4 46،  9  )وعن أيب الدرداء، عند ابن ماجه 

 (.9  / ) «املستخرج على صحيح مسلم»يف 
 .وعن غريمها من الصحابة

 (.س)ساقطة من  «القول»(   )
 (.س)ساقطة من  «كون»(   )
 .«ولو»(: ب)يف (  4)
أبو سعيد اخلدري عند البخاري ومسلم، وابن عباس : جاء هذا احلديث عن عدد من الصحابة، منهم(  6)

 .البخاري، وابن مسعود وجندب عند مسلم عند
وهو هبذا اللفظ من حديث ابن عباس، خرجه البخاري يف الصالة، باب اخلوخة واملمر يف 

 (.459ح 77ص)املسجد 
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فليس ألحد أن يدعي ُخلته مع برائته عن  ( )«إين أبرأ إىل كل خليل من خلته»: وقال 
 .( )خلة كل خليل

                                 
من ( 9: 4  ح 465 /4)أخرجه مسلم يف فضائل الصحابة، باب من فضائل أيب بكر الصديق (   )

 .هذا احلديث والذي قبله ومجع يف حديثه بني. حديث عبداهلل بن مسعود
 .«املرقاة»، وهو رأي القاري يف «مشكل اآلثار»عامر الشعيب، كما يف : ممن ذهب إىل املنع(   )

خلياًل وليس  وذهب النووي والطيـيب وابن حجر وغريهم إىل أن املمتنع هو أن يتخذ 
إمنا نظر : ني؛ ألنا نقولوال يقال إن املخاللة ال تتم حىت تكون من اجلانب»: قال ابن حجر. العكس

 .«الصحايب إىل أحد اجلانبني فأطلق ذلك
، مشكل اآلثار ( 7ص)تأويل خمتلف احلديث : وقيل غري ذلك يف هذه املسألة، ولالستزادة ينظر

، شرح (ب/4  ل)، شرح املصابيح للبيضاوي ( 5 /6 )، ( 4 /6)، املنهاج للنووي (6 / )
 (.5  /7)، مرقاة املفاتيح (9 /9)، (54/ )باري ، فتح ال(4 4 /  )املشكاة للطيـيب 
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 ومن باب أشراط الساعة

 :من الصحاح

 .( )«األمر إىل غري أهله ( )إذا ُوِسد»: يف حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه قوله  -44 
 .(4)، فُتلقى له ِوسادة امُلْلك( )معناه أن يلي األمر من ليس له بأهل

 .(6)اخلالفة وما ينضم إليها من قضاء وإمارة وحنومها: وأراد باألمر
جعله حتت  إذا: (9)فتَوسََّده( بالتخفيف)َوَسْدُته الشيءََ : ، يقال(5)والَوْسد ُأخذ من الِوَساد

                                 
بضم الواو وختفيف السني، هذا ما يدل عليه كالم املؤلف اآليت، وأشار ابن حجر يف  «ُوِسد»(   )

 .إىل هذا الوجه( 5  ص) «هدي الساري»
بضم الواو وتشديد  (66 / ) «إرشاد الساري»وضبطها ابن حجر أيضًا، والقسطالين يف 

 .وانظر ما سيأيت .السني
بينما النيب عليه السالم حيدث إْذ جاء أعرايب، : ولفظه( 75 4ح 449/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

د إذا ُوِس»: كيف إضاَعُتها؟ قال: قال .«فإذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة»: مىت الساعة؟ قال: قال
 .«...األمر

 : خترجيه
، ويف (67ح 9 ص... )اري يف العلم، باب من سئل علمًا وهو مشتغل يف حديثهأخرجه البخ

 .«وسد»مكان  «أسند»: وقال يف املوضع الثاين( 5475ح  9  ص)الرقاق، باب رفع األمانة 
 (.س)ليست يف  «بأهل»(   )
 (.67 /6)، النهاية (  4/ )اجملموع املغيث مادة وسد : ينظر(  4)
 (.9/ )، عمدة القاري (6/ )راري الكواكب الد: ينظر(  6)
كل ما يوضع حتت الرأس وإن كان من تراب أو : الوساد» (:9 /  ) «هتذيب اللغة»قال يف (  5)

امِلَخدَّة، واجلمع : الوساد والوسادة»(: 6 4/44)مادة وسد  «ترتيب اللسان»يف و. «حجارة
 .«...وسائد ووسد

 .«فتوسد»(: س)يف (  9)
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 .( )رأسه
فلعله أتى هبا  «وسد األمر لغري أهله»: فيها إشكال، إذْ كان من حقه أن يقال (إىل)ولفظة 

إذا أسند األمر إىل »: ، وأكرب ظين أين وجدت يف بعض الروايات( )ليدل على إسناد األمر إليه
 .( )«غري أهله

                                 
مادة  «الصحاح»بنصها يف ( بالتخفيف)إىل هنا دون كلمة  «وسدته الشيء»: هذه اجلملة من قوله(   )

وقد توسََّده ووسََّده إياه توسيدًا »(: 79 /7) «تاج العروس»وقال الزبيدي يف (. 666/ )وسد 
 .«إذا وضع رأسه عليها: وَتَوسَّد ِوسادةَوسَّدَ فالنٌ فالناً ِوسادة، : يقال. إذا جعله حتت رأسه: فَتَوسَّد

هتذيب اللغة، : وينظر. واهلل أعلم(. وسد)على أن السني مشددة يف  -فيما ظهر يل-وهذا يدل 
 .-املوضع السابق-وترتيب لسان العرب 

 (. 9 / )، فتح الباري (6/ )، الكواكب الدراري (  4/ )اجملموع املغيث مادة وسد : ينظر(   )
 .وراجع ختريج احلديث. اية البخاري يف الرقاقهذه رو(   )
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 .( )«أو ِنهاب ابهإحىت تبلغ املساكن »: ومنه حديثه اآلخر عن النيب  -46 
 .( )أو ِنهاب ( )يريد أن املدينة يكثر سوادها حىت تتصل مساكن أهلها بإهاب

 بالنون بدل اهلمزة ؟ ( ِنهاب)أم ( إهاب)شك الراوي يف اسم املوضع؛ فلم يدر أمسع 
 .للتخيري بينهما؟( أو)االمسني، فذكر  (4)ى بكالأو كان يدع

، وهو (5)يف حديث سهيل بن أيب صاحل (6)«كتاب مسلم»وهو من املدينة على أميال، ويف 
: ........................ قال ( )أن زهريًا: عن أيب هريرة رضي اهلل عنه (9)الراوي عن أبيه

                                 
وكذا هو أيضًا عند  «حىت»هبذا اللفظ بدون لفظة ( 74 4ح 444/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

 .مسلم

 :خترجيه
 4   /4)أخرجه مسلم يف الفنت وأشراط الساعة، باب يف سكىن املدينة وعمارهتا قبل الساعة 

 (. 76 ح
. كذا قال عياض وغريه من شراح مسلم ومل يذكروا غريه. وآخره باء بواحدة بكسر اهلمزة: ِإهاب(   )

 .وسيأيت ذكر موضعها ،بفتح اهلمزة كسحاب «القاموس»وضبطه صاحب 
، املنهاج ( 4 /9)، املفهم (46/ )، مشارق األنوار (4/445)إكمال املعلم : ينظر

 (.47/ )، القاموس احمليط مادة أهب (44 /9 )
 .ستأيت(   )
 .وهو الصواب بقية النسخ،واملثبت من  «بأحد»: يف األصل(  4)
حدثين عمرو الناقد، حدثنا األسود بن عامر، حدثنا زهري، : وسند مسلم قال. عقب خترجيه للحديث(  6)

 .عن سهيل بن أيب صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرة
كان من كبار احلفاظ، لكنه مرض »: قال الذهيب. ، أبو يزيد املدينسهيل بن أيب صاحل ذكوان السَّمَّان(  5)

روى له البخاري مقرونًا . «صدوق تغري حفظه بأخرة»: وقال ابن حجر «مرضة غريت من حفظه
 .بغريه ومسلم واألربعة، ومات يف خالفة أيب جعفر املنصور

، هتذيب (567 )، امليزان (6/464)، سري أعالم النبالء (7 5 )هتذيب الكمال : ينظر
 (.6 )، الكواكب النريات (596 )، التقريب (   /4)التهذيب 

 (.594ص)تقدمت ترمجته . ، أبو صاحل املدينهو َذْكوان السَّمَّان الزَّيَّات: أبوه(  9)
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 .( )كذا مياًلكذا و: وكم ذلك من املدينة؟ قال: ( )قلت لسهيل
من  «مسلم كتاب»أنه بالنون املكسورة، ومن رواة ( ِنهاب)والذي ُيعتمد عليه يف : قلت

 .(4)يرويه بالياء وال أحققه

                                 
 (. 66ص)تقدمت ترمجته . ، أبو خيثمة اجلعفي الكويفعاوية بن ُحَدْيجزهري هو ابن م(   )
 .«صحيح مسلم»و( ب)و( س)والتصويب من . وهو خطأ «زهريل»(: أ)يف األصل و(   )
 «وإليه تضاف بئر إهاب باحلرة الغربية»(: 4 4،  66/ ) «خالصة الوفاء»قال السمهودي يف (   )

 (. 9 ص)، تاريخ معامل املدينة ( 4 / ) معجم البلدان: ينظرو
والذي ذكره عياض وغريه من شراح مسلم أن أكثر رواة مسلم رووه بالياء املثناة ! هكذا قال املؤلف(  4)

 .  الياء، وهو الفتحوذكر النووي وجهًا آخر يف .«وهو املشهور»: التحتية املكسورة، قال النووي
، املنهاج ( 4 /9)، املفهم (4/445)، إكمال املعلم (46/ )مشارق األنوار : ينظر

 (.6  /7)، مرقاة املفاتيح (44 /9 )
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تقيء األرض أفالذ »: ( )[عن النيب ]ومنه حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه  -45 
 . ( )«كبدها
 .( )ا خترج الكنوز املدفونة فيهامعناه أهن: قيل
أمثال »: ، ويدل عليه قوله(6)ما رسخ فيها من العروق املعدنية (4)وحيتمل أنه أراد به: قلت
 .«من الذهب والفضة (5)اأُلسُطوانة

؛ (4)البعرييف بطن البعري، وإمنا قلنا يف بطن  (9)ومسَّى ما يف األرض كبدًا تشبيهًا بالكبد اليت

                                 
 (.ب)و( س)ما بني معقوفتني من (   )
األرض أفالذ كبدها أمثال اأُلْسُطوان من  ءتقي: ولفظه(  6 4ح 447/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

يف هذا قطعت رمحي، : يف هذا َقتلت، وجييء القاطع فيقول: القاتل فيقول ذهب والفضة، فيجيءال
 .«يف هذا قطعت يدي، مث يدعونه فال يأخذون منه شيئًا: وجييء السارق فيقول

 :خترجيه
  96/ )أخرجه مسلم يف الزكاة، باب الترغيب يف الصدقة قبل أن ال يوجد من يقبلها 

 (.  6 ح
(  49 /6)مادة فلذ  «الغريبني»لقول وما بعده إىل هناية شرح هذا احلديث أفاده املؤلف من هذا ا(   )

 .مع بعض التقدمي والتأخري وشيء يسري من التصرف( 567 /6)ومادة كبد 
 (.  4/4 )باب الذال والالم  «هتذيب اللغة»وأكثره مذكور يف 

 .«أيضًا»: زيادة كلمة( س)يف (  4)
 (.567 /6)مادة كبد  «الغريبني»ه أيضًا اهلروي يف هذا القول ذكر(  6)
: واأُلسُطوان»(:  6 /9) «املنهاج»قال النووي يف . «األسطوان»: -كما مضى-لفظ احلديث (  5)

 .«وهو مجع أسطوانة وهي السارية والعمود ،بضم اهلمزة والطاء
 .«الذي»(: ب)و( س)يف (  9)
 (.س)كررت يف ت «وإمنا قلنا يف بطن البعري»: مجلة(  4)
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 .( )«الِفْلذ ال يكون إال للبعري»: قال ( )ألن ابن األعرايب
: أطايب اجلزور»: اجلزور، فإهنا تقول (4)عند العرب من أطايب ( )وخص الكبد؛ ألهنا

 .«والكبد (6)السَّنام وامَلْلحاء
 .(9)َذة، وهي القطعة املقطوعة طواًلمجع ِفْل: (5)واألََْفالذ

                                 
، إمام يف اللغة والنحو والنسب أبو عبداهلل اهلامشي موالهم املعروف بابن األعرايب هو حممد بن زياد(   )

 «النوادر»: ومن تصانيفه. ريوالتاريخ، وكان صاحلًا زاهدًا ورعًا صدوقًا كما قال األزه
 . مات بسامراء سنة إحدى وثالثني ومئتني وله مثانون سنة. وغريها «تاريخ القبائل»و «األنواء»و

، البلغة (6/549 )، سري أعالم النبالء (65 /4)، وفيات األعيان ( 4 /6)تاريخ بغداد : ينظر
 (.75 ص)

يبدو أنه وهم؛ فإن املصدر الذي أخذ عنه املؤلف وهو هكذا نسب املؤلف هذا القول البن األعرايب، و(   )
: والِفْلذ»: وعبارته (5 ص) «إصالح املنطق»، وهو يف (ه44 )نسبه البن السِّكِّيت  «الغريبني»

 «املعلم»، و(  4/4 ) «هتذيب اللغة»وكذا ورد أيضًا منسوبًا البن السكيت يف . «كبد البعري
 .واهلل أعلم. ومل أر من نسبه البن األعرايب. ريهاوغ(   6/ ) «إكمال املعلم»، و(4 / )

 .«ألنه»(: ب)و( س)يف (   )
 .«الغريبني»وهو املوافق ملا يف  بقية النسخ،واملثبت من  «أطيب»: يف األصل(  4)
: ويقال. الِفَقر اليت عليها السنام: امَلْلحاء من البعري»(: 69 9/4)مادة ملح  «ترتيب اللسان»جاء يف (  6)

 .«امللحاء حلم مستبطن الصلب من الكاهل إىل العجز: وقيل. ا بني السنام إىل العجزهي م
 (.س)سقطت من  «واألفالذ. السنام وامللحاء والكبد: أطايب اجلزور»: هذه اجلملة(  5)
، إكمال املعلم (654/ )، الصحاح مادة فلذ ( 46، 6 / )غريب احلديث أليب عبيد : ينظر كذلك(  9)

 (.74 / )ارق األنوار ، مش(  6/ )
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 «...ال تقوم الساعة حىت خترج نار من أرض احلجاز»: ومنه حديثه اآلخر -49 
 .( () )احلديث

 .حىت تتضح هلا أعناق اإلبل يف سواد الليل بُبْصرى ( )يريد أهنا تعلو وتسطع
 .(9()5)هي مدينة َقْيساِريََّة: وقيل. (6)مدينة َحْوران: (4)وُبْصرى
كيف التوفيق بني هذا احلديث، وبني احلديث الذي يتلوه وهو أيضًا من حديث : فإن قيل

                                 
 (.س)ليست يف  «احلديث»: كلمة(   )
 .«تضيُء أعناَق اإلبل بُبْصرى...»: وتتمته( 64 4ح 476/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

 :خترجيه
 .متفق عليه

، ومسلم يف الفنت وأشراط (4  9ح  47 ص)أخرجه البخاري يف الفنت، باب خروج النار 
 . بلفظه(  76 ح 9   /4)حىت خترج نار من أرض احلجاز  الساعة، باب ال تقوم الساعة

 (.س)، واملثبت من «أو تسطع»(: أ)و( ب)يف األصل و(   )
 . بدون واو «بصرى»(: س)يف (  4)

 .«بضم الباء وسكون الصاد وفتح الراء»(:  6 / ) «املشارق»ضبطها القاضي يف : وُبْصَرى
، معجم (65 ص)البلدان البن الفقيه : ينظر. من دمشق تقع اليوم يف سوريا إىل اجلنوب: حوران(  6)

 (.7 ص)، أطلس العامل (9  / )البلدان 
معجم : ينظر. مدينة يف فلسطني على ساحل البحر األبيض املتوسط إىل اجلنوب من حيفا: قيسارية(  5)

 (.75 ص)، موسوعة املدن العربية (  4/4)البلدان 
- «مشارق األنوار»و(  4/44) «إكمال املعلم»بنحوه يف ورد ( بصرى)هذا النص يف تعيني (  9)

والقول بأهنا  ،نسبة القول بأهنا مدينة حوران إىل البكري «املشارق»وزاد يف  -املوضع السابق
 .وعلى األول أكثر الشراح: أقول. قيسارية إىل ابن مكي

لدان معجم الب: ، وينظر أيضًا( 6 / ) «معجم ما استعجم»قول البكري يف : وينظر
، فتح الباري ( 4 /4 )، الكواكب الدراري (44 /4 )، املنهاج ( 4 /9)، املفهم ( 44/ )
 (. 6 /6 )، إرشاد الساري (   /4 )، عمدة القاري (45/  )
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 ؟( )أيب هريرة
، فيلزم أن ال تتقدمها اليت خترج «...ة نارأول أشراط الساع»: وهو مشكل جدًا؛ ألنه قال

، ( )من أرض احلجاز، وقد سبقتها ورآها أهل املدينة ومن حوهلم رؤية ال مرية فيها وال خفاء
فإهنا لبثت حنوًا من مخسني يومًا َتتَِّقد وترمي باألحجار احملمرة بالنار من بطن األرض إىل ما 

     : نار جهنم ( )كتابه عن حوهلا، ُمشاِكلة للوصف الذي ذكره اهلل يف
ينبوع النار يف تلك الصحاري َمدٌّ عظيم شبيه  ( )وقد سال من ( )   (4)ِجَماالٌت 
 .(4)جد شبيهًا خَبَبث احلديداملذاب، فيجمد الشيُء بعد الشيء، فيو ( )بالصُّْفر

                                 
، فإمنا هو من حديث أنس بن مالك رضي اهلل عنه، وقد أورده -رمحه اهلل-هذا وهم من املؤلف (   )

أول أشراط الساعة »: ديث السابق ومل يذكر صحابيه، ولفظه فيهعقب احل «املصابيح»البغوي يف 
 .«ناٌر حتشر الناس من املشرق إىل املغرب

أخرجه البخاري عن أنس ضمن حديث طويل يف أحاديث األنبياء، باب خلق آدم وذريته 
حني  بدون ترمجة، قبل باب إتيان اليهود النيب -ناقب األنصار، باب ، ويف م(7   ح 599ص)

    : ، ويف التفسري، يف تفسري سورة البقرة، باب(4 7 ح 467ص) -قدم املدينة
 (.4446ح   7ص[ )79:اآلية]  

 (. 47 ص)وأخرجه مقتصرًا على هذا اللفظ معلقًا جمزومًا به يف الفنت، باب خروج النار 
، وقد ذكر هذه -وقد عاصرها املؤلف-يشري املؤلف إىل ما وقع سنة أربع ومخسني وست مئة باملدينة (   )

احلادثة ووصفها عدد من املؤرخني وشراح احلديث ممن عاصرها كأيب شامة وأيب عبداهلل القرطيب 
وقد خرجت يف زماننا نار باملدينة سنة أربع ومخسني »: يوالنووي وغريهم، ومن ذلك قول النوو

 وست مئة، وكانت نارًا عظيمة جدًا من جنب املدينة الشرقي وراء احلرة تواتر العلم هبا عند مجيع
 .«الشام وسائر البلدان، وأخربين من حضرها من أهل املدينة

، املنهاج (  9ص)، التذكرة للقرطيب (76 ص)الذيل على الروضتني أليب شامة : ينظر
، إرشاد (45/  )، الفتح (5 /7 )و( 4  /9 )و( 79 /7)، البداية والنهاية ( 4 /4 )

 (. 6 /6 )الساري 
 .«على»(: س)يف (   )
 .فهو مجع اجلمع، وهذه قراءة اجلمهور ،بألف بعد الالم مجع مجال «مجاالت»: كذا يف مجيع النسخ(  4)

= 
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 [أ/69 ]

إن يف أشراط الساعة كثرة، وأوهلا بعثة : أن نقول/ -وباهلل التوفيق ومنه املعونة-فاجلواب 
مل يصدر مصدر اإلطالق، بل يف  «أول أشراط الساعة»: بذلك أن قوله (5)، فعلمنا(6)نبينا 

 .الوقوع أشراط خمصوصة َتْقُرب من زمان
؛ فإن الفتنة ( )«ركتفتنة ال»: وحيتمل أنه أراد بالنار اليت حتشر الناس من املشرق إىل املغرب

إذا عظمت وعمت وأسرعت يف الناس كانت أشبه شيء باحلريق، ال سيما وقد كان التحريق 
 .( )على هذا التأويل وال اختالف بني احلديثني. معظم ما استعانوا به على التخريب

                                 
احلجة للقراء السبعة : ينظر. مجع مجل «ِجمالة»: وقرأ محزة والكسائي وحفص عن عاصم

 (.944ص)، حجة القراءات (64 / )، الكشف عن وجوه القراءات السبع (56 /5)
 (.  ،   )سورة املرسالت، اآليتان (   )
 .«عن»(: أ)يف (   )
، القاموس (467 /4)ترتيب اللسان مادة صفر : ينظر. بضم الصاد ضرب من النحاس: الصُّْفر(   )

( / 4 .) 
الصحاح مادة خبث : ينظر. بفتح اخلاء والباء، ما تلقيه النار من وسخه إذا أذيب: خبث احلديد(  4)

 (. 647 / )، ترتيب اللسان ( 4 / )
 (.96 )وسيأيت برقم . يهلمتفق ع «بعثت أنا والساعة كهاتني»: جاء يف حديث أنس مرفوعًا(  6)

 «فسبقتها كما سبقت هذه هذه، س الساعةَفبعثت يف َن»:  حديث املستورد بن شدادويف
 (. 9 )وهو حديث حسن لغريه، وسيأيت برقم . وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى

وهو حديث صحيح، ويأيت خترجيه عقب  «م الساعةَسبعثت يف َن»: ويف حديث أيب َجبرية
حديث املستورد، وهذه األحايث يأيت شرحها يف موضعها هناك، ومن ذلك مانقله املؤلف يف تفسري 

أول هبوب : أي يف ضعف هبوهبا وأول أشراطها، والنسيم: قيل يف تفسريه»: احلديث األخري قال
 .ها.«الريح

؛ ألنه نيب آخر الزمان، ط الساعة النيب أول أشرا»(:   9ص) «التذكرة»وقال القرطيب يف 
أن تلد األمة ربتها إىل : ما يليه من األشراط؛ فقال وقد بعث وليس بينه وبني القيامة نيب، مث بني 

  .«أول أشراطها حممد »: ونقل عن الضحاك واحلسن قوهلما «غري ذلك
 .«يعلمنا»(: أ)يف (  5)
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يف ذكر  ( )أنَّى يستقيم لك هذا التأويل ويف حديث أيب َسِرْيحة حذيفة بن َأِسيد: فإن قيل
تسوق  -من قعر عدن (6)[:ويف رواية]- وآِخر ذلك نار خترج من اليمن»: (4)اآليات العشر

 ؟(5)«الناس إىل احملشر
أن تلك النار خترج من اليمن أو من رضي اهلل عنه  (9) يذكر يف حديث أيب هريرةمل: قلنا

إذاً إىل ما  (4)حديث أيب هريرة يفتضاد، فنذهب  «ِخراآل»و «األََول»قعر عدن، حىت يلزم من 
خيتلف احلديثان  (7)ذهبنا، ونذهب يف حديث أيب َسِرحية إىل ما يقتضيه ظاهر اللفظ، حىت ال

؛ واألحاديث إذا صحت، ووجد يف ظواهرها اختالف فالبد أن (6 )وتناقضاختالف تباين 

                                 
وقد ذكر ابن حجر يف (.  45ص)و(  46ص)ينظر . تهمتقدم التعريف هبم واإلشارة إىل فتن(   )

 .واهلل أعلم. لكن األوىل محل احلديث على ظاهره .هذا االحتمال( 45 /  ) «الفتح»
وهو (. صح)، وقد أحلق باألصل مث ُأتبع بعالمة (أ)إىل هنا ساقط من  «كانت أشبه شيء»: من قوله(   )

 (.ب)و( س)مثبت يف 
مبهملتني مفتوح ) ابن أمية بن أسيد الغفاري، أبو َسِرحية: ويقال( بفتح اهلمزة) هو حذيفة بن َأِسْيد(   )

حلديبية وذكر فيمن بايع حتت الشجرة، مات سنة اثنتني مشهور بكنيته، صحايب شهد ا( األول
 (.64  )، التقريب (547 )، اإلصابة ( 66 )الكىن ملسلم : ينظر. وأربعني

 .يعين اليت تسبق الساعة(  4)
 .«صحيح مسلم»وإثباهتا يوافق ما يف (. ب)و( س)ما بني معقوفتني من (  6)
 6   /4)يف اآليات اليت تكون قبل الساعة  أخرجه مسلم يف الفنت وأشراط الساعة، باب(  5)

 (.  76 ح
 .، وتقدم التنبيه على هذا الوهم«يف حديث أنس»: الصواب(  9)
 .«حديث أنس»: صوابه(  4)
 (.س)سقطت من  «ال»(  7)
وجيمع بينهما »: آخر يف اجلمع بينهما حيث يقول رأي( 44/  ) «الفتح»للحافظ ابن حجر يف (  6 )

بار ما ذكر معها من اآليات، وأوليتها باعتبار أهنا أول اآليات اليت ال شيء بعدها من بأن آخريتها باعت
أمور الدنيا أصاًل، بل يقع بانتهائها النفخ يف الصور، خبالف ما ذكر معها فإنه يبقى بعد كل آية منها 

 .«أشياء من أمور الدنيا
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قدس كالم النبوة عن مقاربة  ( )؛ فقد( )ُيؤول كلٌّ منها على وجه ال يلزم منه تباين وال تناقض
شكٍّ أو مقارنة وهم، اللهم إال أن يكون يف حديث أخطأ فيه َسْمع بعض الرواة فنقل فيه 

 .( )«آِخر»مكان  «أول»

                                 
 .«وال تناقض»: مكان «وتناقض»: يف النسخ األخرى(   )
 .بقية النسخواملثبت من  «قد»:  األصليف(   )
 .«...آخر أشراط الساعة»: بدل أن يقول «...أول أشراط الساعة»: يعين أنه قال(   )
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 :من الحسانو

ال تقوم الساعة حىت يتقارب »: حديث أنس رضي اهلل عنه عن النيب  -44 
 .( )احلديث «...الزمان

                                 
فتكون السنة كالشهر، والشهر ... »: وتتمته( 65 4ح 476/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

 .«ة كالضرمة بالناركاجلمعة، وتكون اجلمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساع

 :خترجيه
حدثنا (     ح 9/46)أخرجه الترمذي يف الزهد، باب ما جاء يف تقارب الزمن وقصر األمل 

 .عباس بن حممد الدوري، حدثنا خالد بن خملد
 .عن ابن وهب(  97 ح  45/ ) «الفنت»ونعيم بن محاد يف 

 .لد بن نزارحدثنا املقدام، ثنا خا( 4764ح 96 /4) «األوسط»والطرباين يف 
واللفظ . ثالثتهم عن عبداهلل بن عمر العمري، عن سعد بن سعيد األنصاري، عن أنس، به

 .«غريب من هذا الوجه»: للترمذي وقال
 .«مل يرو هذا احلديث عن سعد بن سعيد إال عبداهلل بن عمر»: وقال الطرباين

 :دراسة سند الترمذي
مات سنة إحدى . ، أبو الفضل البغدادي، خوارزمي األصلبن حامت الدوري عباس بن حممد - 

 .وسبعني ومئتني
 .روى عن اإلمام أمحد، وابن معني، وخالد بن خملد وغريهم

 .وعنه الترمذي، وأبو داود، والنسائي وغريهم
 . «ثقة»: قال النسائي ومسلمة بن قاسم

 .«ن حديثًا منهمل أر يف مشاخيي أحس»: وقال األصم
 .«متفق عليه»: وقال اخلليلي

 . «ثقة حافظ»: وقال الذهيب وابن حجر
، سري أعالم (697/ )، تذكرة احلفاظ ( 4  )، هتذيب الكمال (44 /  )تاريخ بغداد 

 (.47  )، التقريب (   /6)، هتذيب التهذيب (567 )، الكاشف (  6/  )النبالء 
= 
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مات . وقطوان موضع بالكوفة. ، أبو اهليثم الَبَجلي موالهم، الكويفالَقَطواين خالد بن َمْخلد -2

 .سنة ثالث عشرة ومئتني
 .روى عن عبداهلل بن عمر العمري، وسليمان بن بالل، وعلي بن مسهر وغريهم

 .وعنه اإلمام البخاري، وعباس الدوري، وأبو بكر بن أيب شيبة وغريهم
، وخرج له مسلم أيضًا، ووثقه بعض العلماء، وأنكر عليه «صحيحه»نه البخاري يف روى ع

 .بعضهم أحاديث، وتكلم فيه آخرون بسبب مذهبه
 .«ليس به بأس»: قال ابن معني

 .«ثقة صدوق»: وقال عثمان بن أيب شيبة
 .«ثقة، فيه قليل تشيع، وكان كثري احلديث»: وقال العجلي

 .«ثقة يف احلديث، إال أنه كان متهمًا بالغلو»: وقال صاحل بن حممد جزرة
 .«صدوق ولكنه يتشيع»: وقال أبو داود

 .ابن سعد واجلوزجاين: وممن تكلم فيه بسبب التشيع
 .«له أحاديث مناكري»: وقال اإلمام أمحد

 .«يف حديثه بعض املناكري، وهو عندنا يف عداد أهل الصدق»: وقال األزدي
 .«هيكتب حديث»: وقال أبو حامت

ومل أجد يف كتبه أنكر مما ذكرته، فلعله »: وأورد ابن عدي له عشرة أحاديث استنكرها مث قال
 .«تومهًا منه أو محاًل على احلفظ، وهو عندي إن شاء اهلل ال بأس به

من تكلم فيه وهو »وقال يف . «صدوق إن شاء اهلل»: «ملغينا»وهبذا أخذ الذهيب فقال يف 
 .«يأيت بغرائب ومبناكري»: «التذكرة»زاد يف  «شيعي صدوق»: «تذكرة احلفاظ»و «موثق

 .«صدوق يتشيع وله أفراد»: وقال ابن حجر
وهذا أحسن ما يقال فيه، فهو صدوق حسن احلديث، وتتجنب األحاديث اليت أنكرت : أقول

إذا كان ثبت األخذ واألداء ال يضره، ال »: «هدي الساري»فقال ابن حجر يف : عليه، وأما تشيعه
 .واهلل أعلم .«سيما ومل يكن داعية إىل رأيه

، (   )، أحوال الرجال ( 6 )، تاريخ الدارمي عن ابن معني (954 )طبقات ابن سعد 
، التعديل (64 )، ثقات ابن شاهني (676)، الكامل البن عدي (64 / )اجلرح والتعديل 

ري أعالم النبالء ، س(465/ )، تذكرة احلفاظ ( 56 )، هتذيب الكمال ( 66/ )والتجريح 
= 
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، ميزان االعتدال (66 )، من تكلم فيه وهو موثق ( 44 )، املغين يف الضعفاء (9  /6 )
، التقريب ( 6 / )، هتذيب التهذيب (4 5/ )، شرح علل الترمذي البن رجب (455 )
 (.6 4ص)، هدي الساري (5599)

، أبو عبدالرمحن العمري املدين، بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب عبداهلل بن عمر -3
 .مات سنة إحدى أو اثنتني وسبعني ومئة. أخو عبيداهلل بن عمر وعاصم وأيب بكر

 .روى عن سعد بن سعيد األنصاري، وسامل أيب النضر، ونافع موىل ابن عمر وغريهم
 .هب، وأبو عامر العقدي وغريهموعنه خالد بن خملد، وعبداهلل بن و

 :اختلفت أقوال النقاد فيه
صاحل ال بأس به، وقد روي عنه، ولكن ليس مثل »: -يف رواية أيب طالب-فقال اإلمام أمحد 

 . «أخيه عبيد اهلل
 .«كذا وكذا وكأنه»: -يف رواية ابنه عبداهلل-وقال 

 . «ًاكان يزيد يف األسانيد، وخيالف، وكان رجاًل صاحل»: وعنه قال
 .«لني احلديث»: ذكره أمحد فلم يرضه، وقال: وقال املروذي
 «هتذيب الكمال»كذا يف . «رأيت أمحد بن حنبل حيسن الثناء عليه»: وقال أبو حامت

 رأيت أمحد بن»: -املطبوع- «اجلرح والتعديل»والذي يف . «حبر الدم»و «هتذيب التهذيب»و
 .«...صاحل

، ويف موضع آخر من «صاحل ليس به بأس»: -خالد الدقاق يف رواية أيب  -وقال ابن معني 
وروى أمحد بن سعيد  .«عبيداهلل بن عمر ثقة ال بأس به، وعبداهلل أخوه ليس به بأس»: روايته قال

 .«ليس به بأس يكتب حديثه»: بن أيب مرمي عن حيىي قوله
 .«ضعيف»: سألت حيىي عنه فقال: وقال عبداهلل بن أمحد
 .«لو رأيت هيئته لعرفت أنه ثقة»: سوقال أمحد بن يون

 .«ثقة صدوق، ويف حديثه اضطراب»: وقال يعقوب بن سفيان
 .«ال بأس به»: وقال العجلي

ال بأس به يف رواياته، وإمنا قالوا به ال يلحق أخاه عبيداهلل، وإال فهو يف نفسه »: وقال ابن عدي
 .«صدوق ال بأس به
 .«يرضوا حفظه ثقة، غري أن احلفاظ مل»: وقال اخلليلي

= 
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وقال  «هذا حديث حسن اإلسناد مدين»: حديثاً فقال «مسنده»وأورد له يعقوب بن شيبة يف 

هو رجل صاحل مذكور بالعلم والصالح، ويف حديثه بعض الضعف واالضطراب، »: يف موضع آخر
 .«ويزيد يف األسانيد كثريًا
 .«دالرمحن حيدث عنهكان حيىي بن سعيد ال حيدث عنه، وكان عب»: وقال عمرو بن علي

 .«مل يتركه إال حيىي بن سعيد»: وقال ابن عمار
هذا مجلة ما قيل يف توثيقه، وبعضهم كما رأينا اختلفت الرواية عنه، وبعضهم ضم إىل توثيقه 

 .اإلشارة إىل اضطراب يف روايته

 :أما جانب الكالم فيه
 .«ليس بالقوي»: وعن النسائي «ضعيف احلديث»: فقال علي بن املديين والنسائي

 .«كان كثري احلديث يستضعف»: وقال ابن سعد
 .«كان حيىي بن سعيد يضعفه»: وقال أيضًا. «ذاهب، ال أروي عنه شيئًا»: وقال البخاري
 .«َضعَّف يف احلديثُي»: وقال الترمذي

 .«لني خمتلط احلديث»: وقال صاحل بن حممد
 .«يكتب حديثه وال حيتج به»: وقال أبو حامت

 .«ليس بالقوي عندهم»: و أمحد احلاكموقال أب
كان ممن غلب عليه الصالح والعبادة، حىت غفل عن ضبط األخبار وجودة »: وقال ابن حبان

 .«احلفظ لآلثار، فوقع املناكري يف روايته، فلما فحش خطؤه استحق الترك

بني تضعيفه بني حتسينه و -كما قال الذهيب-وأمام هذه األقوال يتردد الناقد يف حديثه  :أقول
 .ضعفًا قاباًل لالجنبار

 : فمن رأى حتسني حديثه اعترب أمورًا منها -
  .أقوال املوثقني - 
أن بعض من تكلم فيه إمنا قارنه بأخيه عبيداهلل وذلك ال يعين تضعيفه الضعف املطلق، بل يف  - 

 .مقابل أخيه الثقة الثبت وال مقارنة بينهما
احلديث، والزيادة يف األسانيد، إذا قورن ذلك بكثرة  أن ما وصف به من االضطراب يف - 

وقد رأينا أن يعقوب بن شيبة حسن . حديثه، إمنا ينـزله إىل أدىن درجات القبول فيصري حديثه حسنًا
= 



 1 9 الميسر في شرح المصابيح

                                 
ويف حديثه بعض الضعف واالضطراب ويزيد يف »: إسناد حديث له مع أنه قال يف موضع آخر

 .«ثقة صدوق ويف حديثه اضطراب»: وقول يعقوب بن سفيان .«األسانيد كثريًا
صدوق »: «املغين»وهذا هو صريح رأي ابن عدي، ومشى عليه الذهيب يف بعض كتبه، قال يف 

وكان »: «السري»وقال يف  .«صدوق، يف حفظه شيء»: «امليزان»وقال يف . «حسن احلديث
 .مث ذكر تردده كما أشرت آنفًا «عاملًا عاماًل خريًا، حسن احلديث

وقد … وكان صاحلاً عاملاً خرياً صاحل احلديث»: قال «التحفة اللطيفة»السخاوي يف وهو رأي 
 .«روى له مسلم متابعة، فإنه ال يبلغ حديثه درجة الصحة

 :ومن رأى تضعيفه اعترب أمورًا منها -
 .أقوال املضعفني - 
وكل . ابأن جرحه جاء مفسرًا؛ بأنه يزيد يف األسانيد، وخيالف، ويف حديثه ضعف واضطر - 

 .بل حىت الذين عدلوه أشاروا إىل ضعف يف حفظه. ذلك منشؤه ضعف احلفظ
 .«الفتح»وضعفه يف مواضع من  «ضعيف عابد»: «التقريب»وأخذ هبذا ابن حجر، فقال يف 

واهلل  .«لني احلديث»: كقول أمحد. وهذا أحوط، لكن ينظر إىل عبارة أسهل يف اجلرح: أقول
 .أعلم

 .ديثلني احل: خالصة حاله
، من كالم ابن معني يف (  6)، تاريخ الدارمي عن ابن معني ( 4  )طبقات ابن سعد 
، من كالم اإلمام أمحد، رواية (499 ، 7   )، العلل ألمحد (47 ، 6  )الرجال، رواية الدقاق 

، (754-759/ )، ترتيب علل الترمذي الكبري (44 )، الضعفاء الصغري للبخاري (9  )املروذي 
، الكامل البن عدي (5/ )، اجملروحني (67 /6)، اجلرح والتعديل ( 4 )للنسائي  الضعفاء

، من اختلف العلماء ونقاد احلديث فيه له (6  )، الضعفاء له (564)، الثقات البن شاهني (795)
، سري أعالم (446 )، هتذيب الكمال (7 /6 )، تاريخ بغداد ( 7 / )، اإلرشاد للخليلي (6 )

، ( 4  )، املغين (4499)، ميزان االعتدال (76 )، من تكلم فيه وهو موثق (7  /9)النبالء 
، التحفة اللطيفة للسخاوي (74 /7)، فتح الباري (447 )، التقريب (46 /6)هتذيب التهذيب 

 (.4  )، السلسبيل فيمن ذكرهم الترمذي جبرح أو تعديل (54/ )
= 
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مات سنة إحدى . أخو حيىي بن سعيد. ، املدينبن قيس بن عمرو األنصاري سعد بن سعيد -4

 .وأربعني ومئة
 .روى عن أنس بن مالك، والسائب بن يزيد، وسعيد بن مرجانة وغريهم
 .وعنه عبداهلل العمري، وإمساعيل بن جعفر، وسليمان بن بالل وغريهم

 :خمتلف فيه
 .«صاحل»: وعن ابن معني. «ضعيف»: قال اإلمام أمحد وابن معني

 .«ليس بالقوي»: وقال النسائي
 .«تكلم بعض أهل العلم فيه من قبل حفظه»: وقال الترمذي
. «يعين أنه كان ال حيفظ، ويؤدي ما مسع»: قال ابنه عبدالرمحن. «مؤدي»: وقال أبو حامت

أي هالك، ومنهم من  اختلف يف ضبط هذه اللفظة، فمنهم من خيففها»: وقال ابن القطان الفاسي
شرح ألفاظ التجريح النادرة »ويراجع كتاب . وكذا قال ابن دقيق العيد «يشددها أي حسن األداء

 (.   ص) «أو قليلة االستعمال
 .«كان ثقة قليل احلديث»: وقال ابن سعد

 .«ثقة»: وقال العجلي وابن عمار
 .«صحيحه»وخرج له مسلم يف . «ليس به بأس»: وقال الدارقطين

 .«كان خيطئ»: وقال «الثقات»ذكره ابن حبان يف ثقات التابعني من و
وكان خيطئ، مل يفحش خطؤه، فلذلك سلكناه مسلك »: مث أعاده يف أتباع التابعني وقال

 .«العدول
: وذكره يف موضع آخر وقال. «وكان رديء احلفظ»: «مشاهري علماء األمصار»وقال يف 

 .«وكان خيطئ إذا حدث من حفظه»
له أحاديث صاحلة تقرب من االستقامة، وال أرى حبديثه بأسًا مبقدار ما »: ابن عديوقال 

 .«يرويه
 .«أحد الثقات»: «لسريا»وقال الذهيب يف 

 .«حسن احلديث»: «ملغينا»ويف . «صدوق»: «لكاشفا»وقال يف 
 .«صدوق سيئ احلفظ»: وقال ابن حجر

= 
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 «...وكان خيطئ، مل يفحش خطؤه»: أخذاً من قول ابن حبان( صدوق خيطئ: )خالصة حاله

وحديثه يف رتبة احلسن كما قال الذهيب، ولعل هذا أعدل ما يقال فيه، فقد وثقه مجاعة وخرج له 
مسلم، وتكلم بعض العلماء يف حفظه، ولذلك نزلت درجته عن الثقة بسبب ذلك ومل يفحش خطؤه 

يف تعليقه (    -64 / ) «نهتذيب السن»وينظر دفاع ابن القيم عن هذا الراوي يف . حىت يضعف
 .واهلل أعلم. احلديث «...من صام رمضان مث أتبعه ستًا من شوال»: على حديث

، ثقات ابن (4/44)، اجلرح والتعديل ( 4 )، سؤاالت أيب داود ألمحد (66  )العلل ألمحد 
، (979)، الكامل البن عدي (6 6، 695 )، مشاهري علماء األمصار (97 /5)و( 74 /4)حبان 

، هتذيب الكمال ( 4)، من اختلف العلماء ونقاد احلديث فيه البن شاهني (466)ثقات ابن شاهني 
، (   )، من تكلم فيه وهو موثق ( 6/44)، سري أعالم النبالء (    )، ميزان االعتدال (64  )

، (9   )، التقريب (464/ )، هتذيب التهذيب (46  )، املغين يف الضعفاء (9 4 )الكاشف 
 (.44 )سبيل فيمن ذكرهم الترمذي جبرح أو تعديل السل

 :احلكم على احلديث
 .ضعيف هبذا السند؛ ألن مداره على عبداهلل العمري، وهو لني احلديث كما تقدم

 .لكن يشهد له حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه، بنحوه
 . حدثنا هاشم(  674 ح 5/666 )أخرجه أمحد 
حدثنا أبو : حدثنا فهد بن سليمان، قال( 745 ح 5 9/4) «مشكل اآلثار»والطحاوي يف 

 .غسان
عما يكون يف أمته من الفنت  يف التاريخ، باب إخباره  «إلحسانا»وابن حبان، كما يف 

 .حدثنا النفيلي: أخربنا أمحد بن عبداهلل قال(  544ح 65 /6 )واحلوادث 
 .ثالثتهم عن زهري بن معاوية

 .حدثنا سريج بن يونس، حدثنا عبيدة( 5566ح 6  /5) «مسنده»وأخرجه أبو يعلى يف 
مشكل »وسقط من مطبوعة . )كالمها عن سهيل بن أيب صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرة، به

 (.  أبو صاحل: «اآلثار
من طريق ( 9  /9) «الكامل»، وابن عدي يف (7/67) «حلليةا»وأخرجه أبو نعيم يف 

 .يداهلل بن مسلم، عن أيب هريرة، بهعبدالرمحن ابن مهدي، عن هشيم، عن جمالد، عن عب
 .  واهلل أعلم. وبه يترقى حديث أنس بن مالك إىل احلسن لغريه. وهذا إسناد صحيح: أقول



 3 9 الميسر في شرح المصابيح

 .حيمل ذلك على قلة بركة الزمان وذهاب فائدته
ل قلبهم بالفنت أو على أن الناس لكثرة اهتمامهم مبا دمههم من النوازل واملشِّيبات، وشغ

 .( )العظام، ال يدرون كيف تنقضي أيامهم ولياليهم؟
 .العرب تستعمل قصر األيام والليايل يف املسرات، وطوهلا يف املكاره: فإن قيل

املعىن الذي يذهبون إليه يف القصر والطول مفارق للمعىن الذي نذهب إليه، فإن ذلك : قلنا
والذي نذهب إليه راجع إىل زوال .  متين القصر للشدةإىل متين اإلطالة للرخاء أو إىل ( )يرجع

 .اإلحساس مبا مير عليهم من الزمان لشدة ما هم فيه، وذلك أيضًا صحيح

                                 
 (.5  )تقدم الكالم على معىن احلديث وأقوال األئمة يف تأويله عند شرح احلديث رقم (   )
 .«راجع»: يف النسخ األخرى(   )
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قد دنت الزالزل »: رضي اهلل عنه ( )يف حديث عبداهلل بن َحَوالة ومنه قوله  -47 
 .( )«والبالبل

                                 
صحايب، نزل . أبو حممد: األزدي، أبو حوالة ويقال( ح املهملة وختفيف الواوبفت)عبداهلل بن َحَوالة (   )

، اإلصابة (4 6 )االستيعاب : ينظر. سنة مثانني: الشام، ومات هبا سنة مثان ومخسني، وقيل
 (.49  )، التقريب (4564)

نا رسول اهلل بعث: عن عبداهلل بن حوالة أنه قال: ولفظه( 69 4ح 476/ ) «صابيحامل»احلديث يف (   )
اللهم ال »: ، فرجعنا فلم نغنم شيئًا، وعرف اجلهد يف وجوهنا، فقام فينا فقالِلَنْغنم على أقدامنا 

َتِكْلهم إيلَّ فأضعف عنهم، وال تكلهم إىل أنفسهم فيعجزوا عنها، وال تكلهم إىل الناس فيْستأثروا 
يا ابن حوالة، إذا رأيت اخلالفة قد نزلت األرض »: مثَّ وضع يده على رأسي، مث قال .«همعلي

، فقد دنت الزالزل والَبالِبل واألمور العظام، والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه إىل املقدسة
 .«رأسك

 :خترجيه
، وابن (6 6 ح 7 / )أخرجه أبو داود يف اجلهاد، باب يف الرجل يغزو يلتمس األجر والغنيمة 

يف ترمجة عبداهلل بن ُزْغب  «هتذيب الكمال»، واملزي يف (47 / ) «تاريخ دمشق»عساكر يف 
 .عن أمحد بن صاحل( 7 4/6 )اإليادي 

عن  -(76 / )ابن عساكر ومن طريقه -( 7 6 ح  9 / ) «مسند الشاميني»والطرباين يف 
 .أيب يزيد القراطيسي

كالمها عن أسد بن موسى، ثنا معاوية بن صاحل، حدثين ضمرة، أن ابن ُزْغب اإليادي حدثه، 
 .واللفظ أليب داود. وذكر احلديث: نزل عليَّ عبداهلل بن حوالة األزدي فقال يل: قال

رمجة عبداهلل بن حوالة ومن طريقه ابن عساكر يف ت-( 449  ح  6 /9 )وأخرجه أمحد 
، واحلاكم يف -(7  ح 95 /7) «األحاديث املختارة»والضياء املقدسي يف ( 6 9/4 )

 .عن عبدالرمحن بن مهدي( 6 4/4)يف الفنت واملالحم  «املستدرك»
املوضع -، والطرباين (5 4/4)يف ترمجة ابن ُزْغب اإليادي  «التاريخ الكبري»والبخاري يف 

يف السري، باب بيان النية اليت يقاتل عليها ليكون يف سبيل اهلل عز  «سننه»يف ، والبيهقي -السابق
 .عن عبداهلل بن صاحل( 76 / )، وابن عساكر (57 /7)وجل 

= 
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من  -(6 9/4 )ومن طريقه ابن عساكر -(   54ح 9  /5) «مسنده»وأبو يعلى يف 

 .طريق زيد بن احلباب
 .من طريق ابن وهب( 4  )والضياء املقدسي ( 47 / )وابن عساكر 

 . وأقره الذهيب «صحيح اإلسناد»: وقال احلاكم. أربعتهم عن معاوية بن صاحل، به
ابن ُزْغب »: مكان «ُزْغب بن فالن األزدي»: -ومن طريقه ابن عساكر-وعند أيب يعلى 

 .«وإمنا هو عبداهلل بن ُزْغب: كذا قال»: -عقبه-قال ابن عساكر  «اإليادي

 :دراسة سند أمحد
 (.56 ص)تقدمت ترمجته . اإلمام احلافظ. عبدالرمحن بن مهدي - 
 (.9 6ص)تقدمت ترمجته . ثقة. ، قاضي األندلسمعاوية بن صاحل -2
مات سنة ثالثني . ، أبو عتبة احلمصي(بضم الزاي) بن صهيب الزُّبيدي بيبضمرة بن ح -3
 .ومئة

 .روى عن عبداهلل بن ُزْغب اإليادي، وأيب أمامة الباهلي، وعوف بن مالك وغريهم
 .ر وغريهموعنه معاوية بن صاحل، وابنه عتبة بن ضمرة، وعبدالرمحن بن يزيد بن جاب

 .«ثقة»: قال ابن سعد وابن معني والعجلي
 . «الثقات»وذكره ابن حبان يف 

 .«ان ثبتًا متقنًاك»: «مشاهري علماء األمصار»وقال يف 
 .«ثقة»: «التقريب»ويف 

، (479)، مشاهري علماء األمصار (4/459)، اجلرح والتعديل ( 94)ترتيب ثقات العجلي 
 (.745 )، التقريب ( 4/46)لتهذيب ، هتذيب ا(5 7 )هتذيب الكمال 

، شامي، اإليادي( بزاي مضمومة ومعجمة ساكنة مث موحدة)عبداهلل بن ُزْغب : ابن ُزْغب -4
 .محصي

 :خمتلف يف صحبته
 .ذكر بعضهم كأيب زرعة الدمشقي وابن عبدالرب وابن ماكوال أن له صحبة

 .«يصح ال»: وقال ابن منده
 .«خمتلف يف صحبته، يعد من تابعي أهل محص»: وقال أبو نعيم

 .«خيرجه بعضهم يف املسند، وبعضهم ال يثبت له صحبة»: وقال أبو أمحد العسكري
= 
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 .فيمن يف صحبتهم نظر «نقعة الصديان»وذكره الصغاين يف 
ن بن ُزْغب وعبدالرمح»: -السابق-احلاكم، حيث قال بعد ختريج حديثه : وممن ال يرى صحبته

 .ومل أر ذلك لغريه! كذا مساه عبدالرمحن، وجعله من أهل مصر «اإليادي معروف يف تابعي أهل مصر
ُزْغب بن عبداهلل، يروي عن عبداهلل »: فقال «الثقات»وترجم ابن حبان يف ثقات التابعني من 

 .«بن حوالة، روى عنه ضمرة بن حبيب، يغرب
( ُزْغب بن فالن األزدي: )تقدم أنه ورد يف إسناد أيب يعلىو. وهو هذا، فلعل امسه انقلب عليه

 .«كذا قال وإمنا هو عبداهلل بن ُزْغب»: وتعقبه ابن عساكر بقوله
 .«ما روى عنه سوى ضمرة بن حبيب»: «امليزان»وقال الذهيب يف 

بل ذكر أبو نعيم له راويًا آخر، وهو عبدالرمحن بن عائذ، وحديثه عنه حجة ملن قال : أقول
واحلديث هو . «واإلسناد ال بأ س به»: قال ابن حجر بصحبته؛ إذ فيه تصرحيه بسماعه من النيب 

من : طرق حديث»أخرجه الطرباين يف  «فليتبوأ مقعده من النار من كذب علي متعمدًا»: قوله 
 .ترمجة عبداهلل بن ُزْغبيف  «معرفة الصحابة»، وعنه أبو نعيم يف (56 ص) «كذب علي

 .«صحايب ونفاها بعضهم: «التقريب»وهلذا مال ابن حجر إىل القول بصحبته فقال يف 
 .«ليس مبشهور»: «الكاشف»وقال الذهيب يف 

 :وأما مع نفي الصحبة فال بد أن نربز ما يلي. أما على القول بصحبته فال إشكال: أقول
 .أنه قد روى عنه ثقتان - 
 .وخرج له الضياء املقدسي -ووافقه الذهيب-بان وصحح له احلاكم وثقه ابن ح - 
 .أنه معروف بأنه من تابعي أهل محص - 

 .والعلم عند اهلل تعاىل. ومثل هذا حيسن له البعض، وبعضهم يتوقف فيه
، اإلكمال (5 6 )، االستيعاب (544 )، معرفة الصحابة أليب نعيم ( 9 /4)ثقات ابن حبان 

، ( 9  )، هتذيب الكمال (65 )، نقعة الصديان (766 )، أسد الغابة (45 /4)البن ماكوال 
، اإلنابة إىل معرفة املختلف (67 )، جامع التحصيل (4 9 )، الكاشف (9  4)ميزان االعتدال 

، التقريب ( 7 /6)، هتذيب التهذيب ( 496)، اإلصابة (656)فيهم من الصحابة ملغلطاي 
 (.79 ص)، اخلالصة للخزرجي (    )

 :احلكم على احلديث
= 
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 .( )اهَلّم َوَوْسواس الصدر: الَبْلبال

                                 
، وعلى القول -كما تقدم-خمتلف يف صحبته ( عبداهلل بن ُزْغب اإليادي)احلديث هبذا السند فيه 

 .واهلل أعلم. -كما تقدم-بصحبته كما رجح ابن حجر فاحلديث صحيح، وصححه احلاكم والذهيب 
 (. 546 /4)مادة بلل  «الصحاح»بنصه يف (   )

، النهاية ( 4 / )، معامل السنن للخطايب ( 4 /6 )هتذيب اللغة : ينظر. لمفرد َبالِب: والَبْلبال
 (.47 / )البن األثري مادة بلبل 
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 ( )إذا اتُِّخذ الفيء»: قال رسول اهلل : ومنه حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه قال -66 
 .( )«...ُدَواًل

                                 
 .هو ما حصل للمسلمني من أموال الكفار من غري قتال: الفيء(   )

 (.96 ص)، التعريفات للجرجاين (4 4/ )النهاية مادة فيأ : ينظر
 ، والزكاةإذا اختذ الفيء دواًل، واألمانة مغنمًا»: ولفظه( 64 4ح  47/ ) «املصابيح» احلديث يف(   )

مغرمًا، وتعلم لغري دين، وأطاع الرجل امرأته وعق أمه، وأدىن صديقه وأقصى أباه، وظهرت األصوات 
كان زعيم القوم أرذهلم، وأكرم الرجل خمافة شره، وظهرت يف املساجد، وساد القبيلة فاسقهم، و

القينات واملعازف، وشربت اخلمور، ولعن آخر هذه األمة أوهلا، فارتقبوا عند ذلك رحياً محراء وزلزلًة 
 .«وخسفًا وقذفًا، وآيات تتابع كنظاٍم قطع سلكه فتتابع

 :خترجيه
، (    ح 54 /5)املسخ واخلسف أخرجه الترمذي يف الفنت، باب ما جاء يف عالمة حلول 

حدثنا علي بن حجر، حدثنا حممد بن يزيد الواسطي، عن املستلم بن سعيد، عن رميح اجلذامي، عن 
 .«غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه»: أيب هريرة، به، بلفظه، وقال

 :دراسة سنده
، أبو احلسن املروزي، نزيل ابن إياس السَّعدي( بضم املهملة وسكون اجليم) علي بن ُحْجر - 

 .مات سنة أربع وأربعني ومئتني، وقد قارب املئة أو جاوزها. بغداد، مث مرو
 .روى عن حممد بن يزيد الواسطي، ويزيد بن هارون، وحفص بن سليمان وغريهم

 .وعنه البخاري، ومسلم، والترمذي وغريهم
 .«ون حافظثقة مأم»: قال النسائي

 .«كان صادقًا متقنًا حافظًا»: وقال اخلطيب البغدادي
 .وخرج له الشيخان. «ثقة حافظ»: وقال ابن حجر
، سري أعالم (466/ )، تذكرة احلفاظ (5 46)، هتذيب الكمال (5 4/  )تاريخ بغداد 

 (.4966)، التقريب (67 /9)، هتذيب التهذيب (669/  )النبالء 
الواسطي، موىل خوالن،  -أو أبو يزيد أو أبو إسحاق-، أبو سعيد عيالَكاَل حممد بن يزيد -2

 .مات سنة مثان ومثانني ومئة وقيل بعدها. شامي األصل
= 
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 .روى عن املستلم بن سعيد، وإمساعيل بن أيب خالد، والعوام بن حوشب وغريهم

 .بن معني وغريهموعنه علي بن حجر، وأمحد بن حنبل، وحيىي 
 .«إن كان أحد من األبدال فهو حممد بن يزيد الواسطي»: قال وكيع

  .«كان ثبتًا يف احلديث»: وقال اإلمام أمحد
 .«قة ثبت عابدث»: وقال ابن حجر
، الكاشف ( 6 /7)، سري أعالم النبالء (6964)، هتذيب الكمال ( 9 / )تاريخ بغداد 

 (. 546)لتقريب ، ا(7/456)، هتذيب التهذيب (4  6)
 .من التاسعة. ، الواسطي، العابدالثقفي مستلم بن سعيد -3

 .روى عن رميح اجلذامي، وزياد بن ميمون، وخاله منصور بن زاذان وغريهم
 .وعنه حممد بن يزيد الواسطي، ويزيد بن هارون، واحلسن بن قتيبة وغريهم

 .«ثقة من أهل واسط، قليل احلديث شيخ»: قال اإلمام أمحد
 .«صويلح»: وعنه .«صاحل»: وعن ابن معني .«ليس به بأس»: وقال ابن معني والنسائي

 .«رمبا خالف»: يف أتباع التابعني، مث أعاده يف تبع األتباع وقال «الثقات»وذكره ابن حبان يف 
 .«صدوق»: وقال الذهيب

 .«صدوق عابد رمبا وهم»: وقال ابن حجر
يظهر أهنما يشريان إىل ما رواه عباس  «رمبا خالف»، وقول ابن حبان «رمبا وهم»: قوله: لأقو

إن مستلم بن سعيد خالفك يف حرف : قيل لشعبة: حدثنا حجاج األعور قال: الدوري عن ابن معني
وصحف . القول قول مستلم: قال حيىي. ما كنت أظن أن ذاك حيفظ حديثني: قال شعبة -فذكره-

 .ها.شعبة
 .وهذه شهادة من ابن معني بصواب قول مستلم، فاألوىل ما قاله الذهيب

 .«صدوق عابد»: خالصة حاله
، (   )، معرفة الرجال له رواية ابن حمرز (4447، 964 )التاريخ البن معني رواية الدوري 

، ثقات ابن (7 4/4)، اجلرح والتعديل (44ص)، تاريخ واسط (6 4)سؤاالت أيب داود ألمحد 
، الكاشف ( 647)، هتذيب الكمال (5   )، ثقات ابن شاهني (75 /7)، (6 9/6) حبان

 (.5676)، التقريب (6/76 )، هتذيب التهذيب ( 4 6)
= 
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 .من الثالثة. اجُلَذامي( مصغر آخره مهملة) ُرَمْيح -4

 .روى عن أيب هريرة
 .وعنه مستلم بن سعيد

 .«يعرف ال»: قال ابن القطان
 .«جمهول»: وقال الذهيب وابن حجر

، ديوان الضعفاء (647 )، الكاشف (979 )، ميزان االعتدال (5 7 )هتذيب الكمال 
 (.769 )، التقريب (47 / )، هتذيب التهذيب (    )، املغين يف الضعفاء (  4 )

 :احلكم على احلديث
غريب ال نعرفه إال من هذا »: مذيوتقدم قول التر(. رميح اجلذامي)ضعيف هبذا السند جلهالة 

 . «الوجه
 .«ويف الباب عن علي»: وقال الترمذي

إذا فعلت أميت »: حديث علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه بنحو حديث أيب هريرة وأوله: أقول
 .«...مخس عشرة خصلة حل هبا البالء

حدثنا صاحل بن عبداهلل الترمذي، حدثنا الفرج بن : ي قبل حديث أيب هريرة فقالأخرجه الترمذ
 .فضالة، عن حيىي بن سعيد، عن حممد بن عمرو بن علي، عن علي بن أيب طالب مرفوعًا

غريب ال نعرفه من حديث علي بن أيب طالب إال من هذا الوجه، وال نعلم أحدًا رواه »: وقال
غري الفرج بن فضالة، والفرج بن فضالة قد تكلم فيه بعض أهل احلديث  عن حيىي بن سعيد األنصاري

 .ها.«وضعفه من قبل حفظه، وقد رواه عنه وكيع وغري واحد من األئمة
كذا رواه الترمذي عن صاحل بن عبداهلل عن الفرج بن فضالة، فجعل راويه عن علي بن أيب 

حممد : )ويف املطبوعة(. 9/444) «شرافحتفة األ»هذا الذي يف -( حممد بن عمرو بن علي: )طالب
 .-(ابن عمر بن علي

حممد بن علي بن أيب : )جعل راويه عن علي -غريه-وكل من رواه عن الفرج بن فضالة 
 (.طالب

 .من طريق قتيبة بن سعيد( 69 / )يف ترمجة فرج بن فضالة  «جملروحنيا»أخرجه ابن حبان يف 
من طريق ( 6  ح  54/ ) «السنن الواردة يف الفنت»وابن حبان أيضًا، وأبو عمرو الداين يف 

 .حممد بن بكار: وقرن معه أبو عمرو. الربيع بن ثعلب
= 
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 .من طريق أيب توبة( 457ح 66 / ) «األوسط»والطرباين يف 
 .من طريق ابنه حممد بن الفرج بن فضالة( 64 / ) «تاريخ بغداد»واخلطيب يف 

مل يرو هذا احلديث عن حيىي إال فرج بن »: مخستهم عن فرج بن فضالة، به وقال الطرباين
 .«فضالة

وحديث هؤالء اجلمع أوىل من حديث صاحل بن عبداهلل الترمذي، ولذا قال املزي يف : أقول
(. عن حممد بن علي، عن علي: )يعين «وهو األشبه بالصواب»(: 7  /5 ) «هتذيب الكمال»

وال يعرف من امسه عمرو »: وقال. لشذوذإسناد الترمذي با( 5 6/4) «امليزان»ووصف الذهيب يف 
 (.6  /7)البن حجر  «التهذيب»ومثله يف  «يف أوالد علي

 :وهذا اإلسناد فيه علتان: أقول
ضعيف كما قال مجهور النقاد، وال سيما حديثه عن حيىي بن سعيد؛ ( فرج بن فضالة)فيه : األوىل

حديثه عن حيىي بن سعيد »: وقال أبو حامت. « بن سعيد مناكريحدث عن حيىي»: قال اإلمام أمحد
وكذا . «أحاديثه عن حيىي بن سعيد منكرة مقلوبة»: وكان عبدالرمحن بن مهدي يقول. «فيه إنكار
 . «ضعيف»: «التقريب»ويف . قال غريهم

روحني ، اجمل(9/46)، اجلرح والتعديل (64 أ، /66 )سؤاالت أيب داود ألمحد : تنظر ترمجته يف
، ( 596)، ميزان االعتدال (4 49)، هتذيب الكمال (694 )، الكامل البن عدي (65 / )

 (. 4 6)، التقريب (4  /4)، هتذيب التهذيب (4445)الكاشف 
: سألت الدارقطين عنه -«هتذيب الكمال»كما يف -قال الربقاين : ويف هذا احلديث خبصوصه

يد األنصاري، عن حممد بن علي، عن علي، عن النيب حديثه عن حيىي بن سع: قلت. «ضعيف»: فقال
خترج هذا احلديث؟ : قلت. «نعم»: من جهة الفرج؟ قال: قلت. «هذا باطل»: ، قال-فذكره- 
ختريج أحاديث : ينظر .«ضعيف؛ لضعف فرج بن فضالة»: وقال العراقي واملنذري. ها.«ال»: قال

 (.464/ )، فيض القدير (  6 /6)إحياء علوم الدين 
هذا حديث مقطوع، فإن »(: 466/ ) «العلل املتناهية»قال ابن اجلوزي يف . االنقطاع: الثانية

  .«حممدًا مل ير علي بن أيب طالب
 .على رواية الترمذي( بن علي بن أيب طالب -أو عمر-حممد بن عمرو )يريد : أقول

= 
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 .( )اسم لكل ما يتداول من املال ( )، وهو( )ولةمجع ُد: الدَُّول
 .يعين أن األغنياء وأهل الشرف يستأثرون حبقوق الفقراء

 .العدوان (4)أو يكون املراد منه أن أموال الفيء تؤخذ غلبة وأثرة، صنيع أهل اجلاهلية وذوي
أي : (9)فالن َيَتغنَّم األمر: ، يقال(5()6)ن هبا فيغتنموهناأي يذهبو «واألمانُة َمْغنمًا»: وفيه

 .(4)حيرص عليه كما حيرص على املغامن
 .(7)أي يشق عليهم أداؤها حىت يعدوهنا غرامة «والزكاُة َمْغرمًا»: وفيه

                                 
فوظة فهي مرسلة؛ إن كانت الرواية األوىل حم»(: 59 ص) «جامع التحصيل»وقال العالئي يف 

ألن حممد بن عمرو مل يدرك جده، وإن كانت الثانية فمحمد بن علي هو ابن احلنفية، وذلك مرسل 
 .«أيضًا؛ ألن حيىي بن سعيد األنصاري مل يدركه

ابن اجلوزي والعراقي واملنذري، وقال : ضعفه كما أسلفت. أن حديث علي ضعيفواخلالصة 
 .«منكر»: أن الذهيب قال -املوضع السابق- «يض القديرف» ونقل املناوي يف «طلبا»: الدارقطين

 . واهلل أعلم. ومثله ال ينهض لتقوية حديث أيب هريرة فيبقى ضعيفًا
 .املراجع يف اهلامش اآليت. بفتحها أيضًا: بضم الدال، ويقال(   )
 .«وهي»(: ب)يف (   )
 (.   / )، النهاية البن األثري (577 /4)، الصحاح مادة دول (96 /4 )هتذيب اللغة : ينظر(   )
 .«وذو»(: أ)يف (  4)
 .«فيغتنموا هبا»(: س)يف (  6)
النهاية مادة أمن  .«أي يرى من يف يده أمانة أن اخليانة فيها غنيمة قد غنمها»: قال ابن األثري(  5)

( /9 .) 
 .خطأ «الفيء»(: أ)يف (  9)
 (. 7  /4)مادة غنم  «الغريبني» إىل هنا، بنصه يف «...يقال فالن يتغنم»: قوله(  4)
 (.5  / )النهاية مادة غرم : ينظر(  7)
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ْخَسف هبم فُي»: أم سلمة رضي اهلل عنها ( )يف حديث قوله  ( )ومنه - 6 
 .( )«بالَبْيداء

                                 
 .، واملثبت من بقية النسخ، وهو اجلاري على جادة املؤلف«وفيه»: يف األصل(   )
 (.س)سقطت من  «يف حديث»(   )
، فيخرج يكون اختالف عند موت خليفة»: ولفظه( 4  4ح  47/ ) «ملصابيحا»احلديث يف (   )

رجل من أهل املدينة هاربًا إىل مكة، فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره، فيبايعونه بني 
الركن واملقام، وُيبعث إليه بعث من الشام فيخسف هبم بالبيداء بني مكة واملدينة، فإذا رأى الناس 

 -أخواله كلب-فيبايعونه، مث ينشأ رجل من قريش ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق 
فيبعث إليهم بعثًا فيظهرون عليهم، وذلك بعث كلب، ويعمل يف الناس بسنة نبيهم ويلقي اإلسالم 

 .«جبرانه يف األرض، فيلبث سبع سنني مث يتوىف ويصلي عليه املسلمون

 :خترجيه
 :عليه وقد اختلف( قتادة بن دعامة السدوسي)يدور هذا احلديث على 

 .، عنه، عن صاحل أيب اخلليل، عن صاحب له، عن أم سلمة مرفوعًافرواه هشام الدستوائي - 
 :رواه هكذا عن هشام

 .عبدالصمد بن عبدالوارث -أ
 .حرمي بن عمارة -ب

حدثنا عبدالصمد، : قال( 5547 ح 45 /44) «مسنده»أخرج حديثهما اإلمام أمحد يف 
 .م، بهحدثنا هشا: ، قاال-املعىن-وحرمي 
 :ورواه معاذ بن هشام، عن أبيه هشام، واختلف عليه -

 .فرواه حممد بن املثىن عنه، كرواية عبدالصمد وحرمي
 .حدثنا حممد بن املثىن، به( 45 4ح 69 /4)يف كتاب املهدي  «سننه»أخرجه أبو داود يف 

ادة، عنه، عن أبيه هشام، عن قت( 766 ح  9 /4) «سندهم»ورواه إسحاق بن راهويه يف 
 .عن صاحل أيب اخلليل، عن جماهد، عن أم سلمة
 .فسمى الواسطة بني أيب اخلليل وأم سلمة

ما وافق عبدالصمد وحرمي، والذي يظهر أن اخلطأ إمنا أتى : والصواب يف حديث معاذ بن هشام
يف -ع توثيق بعضهم له، لكن قال ابن معني منه فإن رواة الوجهني عنه من األئمة احلفاظ، وأما هو فم

= 
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كان حيىي ال »: وقال أبو داود. «ليس بذاك القوي»: وعنه «صدوق وليس حبجة»: -رواية
وقال ابن  .«وهو رمبا يغلط يف الشيء بعد الشيء، وأرجو أنه صدوق»: وقال ابن عدي. «يرضاه
، (  7 )ل البن عدي ، الكام(47 /4)اجلرح والتعديل : ينظر. «صدوق رمبا وهم»: حجر

، املغين يف الضعفاء (  45)، ميزان االعتدال ( 9 /7)، سري أعالم النبالء (4 56)هتذيب الكمال 
 (. 594)، التقريب (99 /6 )، هتذيب التهذيب (69 5)

 .واهلل أعلم. من أوهام شيخه «سند إسحاقم»فلعل ما وقع يف 
 :عليهورواه وهب بن جرير بن حازم، عن هشام، واختلف  -

 .عن وهب، كرواية عبدالصمد وحرمي( 764 ) «مسنده»فرواه إسحاق بن راهويه يف 
فرواه عن وهب، عن هشام، عن قتادة، عن صاحل أيب اخلليل، عن : وخالفه أبو هشام الرفاعي

 .كذا بالشك. ، عن أم سلمة-صاحل، عن جماهد: ورمبا قال-صاحب له 
 .عن أيب هشام، به( 5764ح 67 /5) «مسنده»أخرجه أبو يعلى يف 

عما يكون يف أمته من  يف التاريخ، باب إخباره  «إلحسانا»وأخرجه ابن حبان كما يف 
عن صاحل أيب اخلليل، »: عن أيب يعلى، به، بدون شك بل فيه( 5969ح 64 /6 )الفنت واحلوادث 

 .«عن جماهد، عن أم سلمة
ومع ضعفه . وتبني أنه ضعيف( 446ص)تقدمت ترمجته . أبو هشام الرفاعي حممد بن يزيد: أقول

. فالصواب إذًا يف حديث وهب ما رواه عنه إسحاق. فقد خالف اإلمام احلافظ إسحاق بن راهويه
 .واهلل أعلم

 .واهلل أعلم. أيب اخلليل وأم سلمةعدم تعيني الواسطة بني : واخلالصة يف حديث هشام الدستوائي
 .كرواية هشام. ، عن قتادة، بهورواه مهام بن حيىي -2

 .حدثنا هارون بن عبداهلل، ثنا عبدالصمد، عن مهام، به( 49 4)أخرجه أبو داود 
عمران بن داَور القطان، عن قتادة، عن أيب اخلليل، عن عبداهلل بن ورواه أبو العوام  -3

 .فعني الواسطة اليت أهبمت يف حديث هشام ومهام. مرفوعًا احلارث، عن أم سلمة
من طريق (   4/4)يف الفنت واملالحم  «املستدرك»، واحلاكم يف (44 4)أخرجه أبو داود 

 .عمرو بن عاصم
= 
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 9/456... )يف الفنت، باب من كره اخلروج يف الفتنة «املصنف»وابن أيب شيبة يف 

من ( 6 7ح 47 /  ) «لكبريا»، و(7467ح 96 /7) «ألوسطا»، والطرباين يف (   9 ح
 .طريق عفان بن مسلم
 .من طريق سهل بن متام بن بزيع( 565ح 76 /  ) «الكبري»والطرباين يف 

أبو العوام عمران ضعفه »: وسكت عنه احلاكم، وقال الذهيب. ثالثتهم عن أيب العوام القطان، به
 .«غري واحد، وكان خارجيًا

كذا قال، وقد تبني يف هذا ! «هذا احلديث عن قتادة إال عمران القطان مل يرو»: وقال الطرباين
 .«التخريج أنه قد رواه غريه
( 79   ح   9/5)يف الفنت، باب ما جاء يف املهدي  «مع الزوائدجم»وأورده اهليثمي يف 

 .«فيه عمران القطان وثقه ابن حبان وضعفه مجاعة، وبقية رجاله رجال الصحيح»: وقال
 :عن قتادة، واختلف عليهمعمر  ورواه -4
عن معمر، ( 6957 ح  9 /  )يف اجلامع، باب املهدي  «املصنف»فرواه عبدالرزاق يف  -

 .عن قتادة مرساًل
 :ورواه عبيداهلل بن عمرو الرقي، عن معمر، واختلف عليه أيضًا -

أو أيب فرواه علي بن معبد، عن عبيداهلل، عن معمر، عن قتادة، عن جماهد، عن اخلليل  -
 . اخلليل، عن أم سلمة موقوفًا

 (.676ح  64 /6) «السنن الواردة يف الفنت»أخرجه أبو عمرو الداين يف 
ورواه عبداهلل بن جعفر وحفص بن عمر الرقي عن عبيداهلل، عن معمر، عن قتادة، عن  -

 . جماهد، عن أم سلمة مرفوعًا
. ، نا عبداهلل بن جعفر، بهحدثنا أمحد(  6  ح 6 / ) «األوسط»أخرجه الطرباين يف 

 .كذا قال، وتقدم أنه رواه أيضاً عبدالرزاق .«مل يرو هذا احلديث عن معمر إال عبيداهلل»: وقال
. حدثنا حفص بن عمر بن الصباح الرقي، به(   7ح 76 /  ) «الكبري»وأخرجه يف 

 .«حدثنيه جماهد: فحدثت به ليثًا فقال: قال عبيداهلل»: «املعجمني»ويف 
 «األوسط»رواه الطرباين يف »: وقال( 77   ) «مع الزوائدجم»رده اهليثمي يف وأو

 .«ورجاله رجال الصحيح
= 
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الذي يظهر أن هذا اضطراب وقع من معمر، فلم يكن متقناً حلديث قتادة، قال الدارقطين : أقول

 شرح علل الترمذي البن رجب: ينظر «معمر سيئ احلفظ حلديث قتادة واألعمش»: «لعللا»يف 
 .«جلست إىل قتادة وأنا صغري فلم أحفظ عنه األسانيد»: وفيه أيضًا عن معمر قال( 664/ )

. وعليه فال يعول على ما ورد يف إسناده، ال سيما وقد خالف من هو أوثق وأتقن حلديث قتادة
 .واهلل أعلم. وسيأيت بيان ذلك

 :النظر يف اخلالف على قتادة
 :لى وجهنيع -بعد العرض السابق-استقر اخلالف 

يرويه هشام الدستوائي وحيىي بن مهام كالمها عن قتادة، عن صاحل أيب اخلليل، عن : األول
 .صاحب له، عن أم سلمة مرفوعًا

يرويه أبو العوام القطان عن قتادة، عن صاحل أيب اخلليل، عن عبداهلل بن احلارث، عن أم : الثاين
 .سلمة مرفوعًا

 :وروالذي يترجح هو الوجه األول؛ ألم
وستأيت ترمجته عند دراسة -وهو من أثبت الناس يف قتادة ( هشام الدستوائي)أن يف رواته  - 
: وقال ابن معني. «كان هشام أحفظ مين عن قتادة»: ومما يناسب ذكره هنا قول شعبة -اإلسناد

وبنحوه قال أمحد وأبو زرعة . «شعبة، وهشامسعيد بن أيب عروبة، و: أوثق الناس يف قتادة»
 .والربدجيي
وهو من . بن دينار الَعْوذّي( مهام بن حيىي: )تابعه. أن هشامًا قد توبع على رواية هذا الوجه - 

ألوهام إذا حدث من ورمبا وقعت له بعض ا. «مهام ثبت يف كل املشايخ»: الثقات، قال اإلمام أمحد
ومهام ممن جاوز »: وقال الذهيب .«ثقة رمبا وهم»: «التقريب»ولذا قال ابن حجر يف . حفظه

 .«القنطرة واحتج به أرباب الصحاح
األثبات من أصحاب »: قال عمرو بن علي: وأثىن بعض العلماء على حديثه عن قتادة خاصة

وملا . «مهام ثبت يف قتادة»: ال عبداهلل بن املباركوق .«ابن أيب عروبة، وهشام، وشعبة، ومهام: قتادة
: وعنه «ومل يكن مهام عندي بدون القوم يف قتادة»: ذكر علي بن املديين املقدمني يف قتادة قال

يعين سعيد وشعبة وهشام . «ومهام أسندهم إذا حدث من كتابه، هم هؤالء األربعة أصحاب قتادة»
 .ومهام

= 
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، اجلرح والتعديل (74 / )ل البن معنب رواية ابن حمرز معرفة الرجا: تنظر ترمجته يف

، سري ( 9/7)، ميزان االعتدال ( 556)، هتذيب الكمال (649 )، الكامل البن عدي (69 /7)
، التقريب (56/  )، هتذيب التهذيب ( 66/ )، شرح العلل البن رجب (75 /9)أعالم النبالء 

(9  7.) 
خمتلف فيه، وتكلم بعض ( بن داَور أبو العوام القطان عمران)أن راوي الوجه الثاين وهو  - 

وعليه فال تطمئن ( صدوق يهم)وانتهيت إىل أنه ( 554ص)وقد تقدمت ترمجته . العلماء يف حفظه
 .واهلل أعلم. ب قتادةالنفس إىل ما ينفرد به دون الثقات من أصحا

 :-عن عبدالصمد-دراسة سند أمحد 
 (.654ص)تقدمت ترمجته . ثقة. بن عبدالوارث بن سعيد عبدالصمد - 
، أبو بكر البصري (وزن جعفرمبهملة مث نون مث موحدة، )َسْنَبر : هشام بن أيب عبداهلل -2

: وقيل. بفتح الدال وسكون السني املهملتني وفتح املثناة مث مد، كذا ضبطها ابن حجر) الدَّْسَتوائي
 .نها فنسب إليهابلد باألهواز كان يبيع الثياب اليت جتلب م( َدْستوا)، نسبة إىل (بضم املثناة

 .مات سنة أربع ومخسني ومئة، وقيل قبل ذلك
 .روى عن قتادة، وحيىي بن أيب كثري، وأيوب السختياين وغريهم

 .وعنه عبدالصمد بن عبدالوارث، وابنه معاذ بن هشام، وحيىي القطان وغريهم
 .«ه من غريهان حيىي بن سعيد إذا مسع احلديث من هشام ال يبايل أن ال يسمعك»: قال ابن معني

 .«سألت ابن علية عن حفاظ أهل البصرة، فذكر هشامًا الدستوائي»: وقال معلى بن منصور
 .«كان ثبتًا»: وقال وكيع وعلي بن املديين

 .«كان أمري املؤمنني يف احلديث»: وقال أبو داود الطيالسي
 .وقدمه مجاعة يف قتادة وحيىي بن أيب كثري ومحاد بن أيب سليمان

 .«ثقة ثبت، وقد رمي بالقدر»: «تقريبلا»وقال يف 
، اللباب البن األثري (7/67)، اجلرح والتعديل (9 5/ )تاريخ الدوري عن ابن معني 

، شرح (9  7)، ميزان االعتدال (47 /9)، سري أعالم النبالء ( 564)، هتذيب الكمال ( 66/ )
، هدي الساري (77 9) ، التقريب(46/  )، هتذيب التهذيب ( 66/ )علل الترمذي البن رجب 

 (. 49ص)
 (.   ص)تقدمت ترمجته . ثقة ثبت، كثري التدليس واإلرسال. بن دعامة السدوسي قتادة -3

= 
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بقي »: وقال الذهيب. من السادسة. الضَُّبعي موالهم، أبو اخلليل البصري صاحل بن أيب مرمي -4

 .«إىل حدود املئة
روى عن عبداهلل بن احلارث بن نوفل، وأيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنهما، وجماهد بن جرب 

 .وغريهم
 .وعنه قتادة، وأيوب السختياين، ومنصور بن املعتمر وغريهم

 .«ثقة»: سائيقال أمحد وابن معني وابن سعد وأبو داود والن
 .واحتج به اجلماعة. وكذا قال الذهيب وابن حجر

، اجلرح (  6 )، الكىن ملسلم (466)، سؤاالت أيب داود ألمحد (69  )طبقات ابن سعد 
، ( 5  )، الكاشف (4/497)، سري أعالم النبالء (9 4 )، هتذيب الكمال (6 4/4)والتعديل 

 (.466)ر الدم ، حب(449 )، التقريب ( 6 /4)هتذيب التهذيب 
 :له صاحب -5

 :قد أسلفت عند ختريج احلديث أن طرقه وردت على ثالثة أحوال
 .وهي رواية هشام الدستوائي ومهام بن حيىي عن قتادة. مل يسم فيها هذا الصاحب كما هنا -أ

كما -لكن هذه . املفسر املشهوريعين ابن جرب اإلمام و( جماهد)عني فيها هذا الصاحب بأنه  -ب
 .معلولة، ومل يأخذ هبا أحد من أهل العلم -قدمت
وهو ابن نوفل بن احلارث بن عبداملطلب اهلامشي، أبو حممد ( عبداهلل بن احلارث: )عني بأنه -ج

أمجعوا على : له رؤية، وألبيه وجده صحبة، قال ابن عبدالرب»: قال ابن حجر. املدين، أمري البصرة
 .وروى له اجلماعة .«ثقته

، (666 )، االستيعاب ( 56 )، معرفة الصحابة أليب نعيم (6 /6)اجلرح والتعديل : ينظر
، هتذيب (  6)، اإلنابة إىل معرفة املختلف فيهم من الصحابة ملغلطاي (5   )هتذيب الكمال 

 (.56  )، التقريب (44 5)، اإلصابة (69 /6)التهذيب 
وقد أخذ هبا مجاعة من العلماء؛ كأيب حامت . لعوام القطان عن قتادةوهذه هي رواية أيب ا: أقول

 «خمتصر سنن أيب داود»، واملنذري يف (  4-6 4/ )البنه عبدالرمحن  «العلل»الرازي كما يف 
، والذهيب يف (6/46 )هتذيب الكمال »، ويف (6 /  ) «حتفة األشراف»، واملزي يف ( 5 /5)

، وابن (564 / ) «املستفاد من مبهمات املنت واإلسناد» ، والعراقي يف(477/ ) «الكاشف»
 (.  9ص) «التقريب»، ويف ( 7 /  ) «هتذيب التهذيب»حجر يف 

= 
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 : وميكن القول بأن ما ورد يف رواية أيب العوام يتجاذبه طرفان: أقول
لثقات يرى أن أبا العوام ليس يف الثقة والضبط حبيث تطمئن النفس إىل ما ينفرد به دون ا: األول

 .من أصحاب قتادة كهشام ومهام، فانفراده عنهم يعترب يف احلقيقة خمالفة هلم
 .وهذا ما رجحته عند ذكر اخلالف على قتادة، وذكرت هناك أسباب الترجيح

وعبداهلل بن »(:    ص) «املنار املنيف»وقال الشيخ عبدالرمحن املعلمي يف تعليقه على 
يث يبعد أن ُيكنَّى عن أحدمها هذه الكناية، فالظاهر أن الصاحب احلارث وجماهد من الثقة والنباهة حب

يعين عبداهلل بن احلارث وجماهد وهذا ]ويبعد أن يكون اخلرب عند هؤالء كلهم »: وقال أيضًا. «ثالث
  .«وينفرد به عنهم مجيعًا صاحل[ الصاحب

 .(756 ) «سلسلة األحاديث الضعيفة»وممن ذهب إىل هذا الشيخ األلباين يف 
طرف يرى أن ماورد يف رواية أيب العوام زيادة من مقبول الرواية ال ختالف ما رواه غريه : الثاين

 .ومن هنا أخذ بعض العلماء بروايته يف تعيني املبهم. فيجب األخذ هبا
توبع فيها أبو العوام، أو تأكد هلم بثاقب بصريهتم  -مل نقف عليها-وميكن أهنم وقفوا على أسانيد 

 .لعوام مل يهم يف روايتهأن أبا ا
واحلق أن املرء يقف موقف إجالل وإكبار هلؤالء األئمة، واحترام وتقدير ملا ذهبوا إليه، ويدعوه 

 .هذا إىل التردد وعدم القطع خبطأ رواية أيب العوام
 .واهلل أعلم. -كما سيأيت-إال أن صحة احلديث مل تكن متوقفة على تعيني املبهم 

 :احلكم على احلديث
 :حلديث هبذا السند وهذا السياق ضعيف لسببنيا
 .إهبام صاحب أيب اخلليل، على القول بإعالل رواية أيب العوام القطان - 
وقد وضعه ابن حجر يف الطبقة الثالثة، وهم من . كثري التدليس معروف به. قتادة بن دعامة - 

بالسماع، ومل أقف على تصرحيه  أكثر من التدليس فلم حيتج األئمة من أحاديثهم إال مبا صرحوا فيه
 .بالسماع

قال »: حيث قال عقب خترجيه للحديث -كما تقدم-وللحديث طريق آخر أشار إليه الطرباين 
 .«حدثين به جماهد: فحدثت به ليثًا فقال: عبيداهلل بن عمرو

 .يعين أن ليثًا وهو ابن أيب سليم حيدث به عن جماهد، عن أم سلمة، مرفوعًا
= 
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 ( )«خيسف بالَبْيداء بني املسجدين»: ويف احلديث. ( )أرض َمْلساء بني احلرمني: الَبْيداء

                                 
وقد تقدمت ترمجته .  سليم ضعيف احلديث، وقد اختلط جداً فاضطرب حديثهلكن ليث بن أيب

 .فال يعول على متابعته(.   4ص)
واحلديث حسن، ومثله مما »(:    ص) «املنار املنيف»والعجب أن ابن قيم اجلوزية قال يف 

ال، وقد حكم على أحاديث األبدال بالبطالن مع ما فيه من ذكر األبد! «صحيح: جيوز أن يقال فيه
 (. 6 ص)يف نفس الكتاب 

ولعله نظر إىل وروده من طرق متعددة دون أن ينتبه إىل ما فيها من علة، أو نظر إىل ورود أصله 
 .يف الصحيح

يف الفنت وأشراط الساعة، باب اخلسف باجليش الذي  «صحيح مسلم»فإن أصل احلديث يف 
دخل احلارث بن أيب ربيعة : من طريق عبيداهلل بن القبطية قال(  44 ح 64  /4)يؤم البيت 

وعبداهلل ابن صفوان وأنا معهما على أم سلمة أم املؤمنني فسأالها عن اجليش الذي خيسف به وكان 
، فإذا كانوا يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث»: قال رسول اهلل : ذلك يف أيام ابن الزبري، فقالت
خيسف به معهم، »: يارسول اهلل فكيف مبن كان كارهًا؟ قال: فقلت «ببيداء من األرض خسف هبم

انتهى لفظ مسلم وورد أيضًا من حديث عائشة رضي اهلل عنها . «ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته
 .«الصحيحني»يف 

، ومسلم يف املوضع (4   ح 4 4ص)يف األسواق  أخرجه البخاري يف البيوع، باب ما ذكر
 .مبعىن اللفظ السابق بدون القصة( 444 )السابق برقم 

فهذه . ونالحظ يف لفظ الصحيح أنه مل يرد ذكر لالختالف والبيعة والعصائب واألبدال وكلب
 .  واهلل أعلم. هي اليت يتوقف يف إثباهتا

 (.    / )مادة بيد  «غريبنيال»، و(65 /4 ) «ذيب اللغةهت»بنحوه يف (   )
املسجدان مها مسجد مكة ومسجد املدينة، ومل أقف على حديث هبذا اللفظ، ويظهر أن مراد املؤلف (   )

هو اإلشارة إىل ما ورد يف حديث أم سلمة هذا، وليس االستشهاد حبديث آخر، إال أنه أورده مبعناه 
وال فرق بني هذا اللفظ وبني ما  «ملدينةفيخسف هبم بالبيداء بني مكة وا»: -كما سبق-ولفظه 

 .واهلل أعلم. أورده من جهة املعىن
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 .( )َشَرف من األرض ( )، وهي( )وليست بالبيداء اليت أمام ذي احُلَلْيفة
قوم من الصاحلني ال ختلو : األََْبدال «أتاه َأْبدال أهل الشام وَعصائب أهل العراق»: وفيه

 .(6)وقيل للواحد منهم َبِديل. (4)الدنيا منهم، إذا مات واحد منهم أبدل اهلل مكانه بآخر

                                 
بضم احلاء وفتح الالم، ميقات أهل املدينة، يبعد عنها تسعة أكيال، وهو أبعد املواقيت عن : ذو احُلَلْيفة(   )

، معجم املعامل (54 ص)، املطلع على أبواب املقنع (454/ )معجم ما استعجم : ينظر. مكة
 (. 6 ص)جلغرافية يف السرية النبوية ا

 .الضمري يعود على البيداء اليت أمام ذي احلليفة(   )
 (. 7 / ) «معجم ما استعجم»هذا الكالم مستفاد من (   )

نفي املؤلف أن تكون البيداء اليت يقع فيها اخلسف هي بيداء املدينة يظهرأنه ناشئ عما وقع : أقول
مث نقل  -كما تقدم يف خترجيه-أخرج أصل هذا احلديث  حيث( 67  /4) «صحيح مسلم»يف 

: وبني أيب جعفر الباقر، حيث إن أبا جعفر كان يقول -أحد رواته-حماورة بني عبدالعزيز بن رفيع 
ببيداء من »: إمنا قالت -يعين أم سلمة-إهنا : هي بيداء املدينة، فلقيه عبدالعزيز بن رفيع فقال

 .ها.هلل، إهنا لبيداء املدينةكال وا: فقال أبو جعفر «األرض
، مشارق األنوار (6 4/4)إكمال املعلم : ينظر. وأكثر الشراح على خالف قول املؤلف

، مرقاة (77 /4)، فتح الباري (   /4 )، املنهاج للنووي (  6/ )، معجم البلدان ( 6 / )
 (. 6 /7)املفاتيح 

 .«لصحاحا»وافق ملا يف واملثبت من النسخ األخرى وهو امل «آخر»: يف األصل(  4)
 (.   5 /4)مادة بدل  «لصحاحا»هذا التعريف لألبدال من (  6)

 (.69 / )، النهاية (65 / ) «لغريبنيا»: وينظر
ومسألة األبدال من املسائل اليت توسع فيها أهل التصوف وهلم فيها كالم طويل، وقد تناوهلا شيخ 

اء ليست موجودة يف كتاب اهلل وال هي أيضًا مأثورة اإلسالم ابن تيمية بإسهاب، وبني أن هذه األمس
وله كالم طويل وتفصيل حسن يف هذه املسألة وما شاهبها حيسن . بإسناد صحيح عن النيب 

 (.444-  4/  ) «جمموع الفتاوى»الرجوع إليه يف 
على أحاديث األبدال (  6 ص) «املنار املنيف»وكذا حكم تلميذه ابن قيم اجلوزية يف 

 (.7  / )، سلسلة األحاديث الضعيفة لأللباين (  ص)املقاصد احلسنة : وينظر. نبالبطال
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ذاك رجل من َعَصب »: حيتمل أنه أراد هبا خيارهم، من قوهلم: «أهل العراقوعصائب »
 .( )أي من خيارهم «القوم وعْصبهم

، ( )أم القرشي تكون َكْلبية ( )يريد أن «مث ينشأ رجل من قريش أخواله َكْلب»: وفيه
 .يف أمره، ويستعني عليه بأخواله من بين كلب (4)فينازع امَلْهديَّ

                                 
 (.46ص) «إصالح املنطق»بنصه يف  «...ذاك رجل»: هذا التعريف من قوله(   )

 «معجم مقاييس اللغة»وابن فارس يف ( 47/ ) «هتذيب اللغة»وعنه نقل األزهري يف 
 .«وعصبهم»ومل ترد عندهم كلمة (. 46 /4)

 .اختار املؤلف هذا التعريف لعصائب أهل العراق من أجل مقابلتهم بأبدال أهل الشامو
مجع عصابة، وهم اجلماعة من الناس من العشرة إىل األربعني وال : العصائب»: وقال ابن األثري
 «..أراد مجاعة من الزهاد مساهم بالعصائب ألنه قرهنم باألبدال: وقيل: مث قال.. واحد هلا من لفظها
 (.6  / )النهاية مادة عصب 

 (.أ)سقطت من  «أن»(   )
بفتح الكاف وسكون الالم، وهي قبائل متعددة؛ منها كلب من اليمن، ومنها كلب ( َكْلب)نسبة إىل (   )

، اللباب (6/46)األنساب للسمعاين : ينظر. ابن عوف من بين ليث، ومنها كلب بن عمرو من جبيلة
( / 64.) 

اختلف الناس يف حتديد شخص املهدي، والذي عليه مجاهري أهل السنة سلفًا وخلفًا أنه من أهل بيت (  4)
، خيرج يف آخر الزمان، ويؤيد اهلل به واسم أبيه كاسم أيب النيب  ، امسه كاسم النيب النيب 

 .الدين، ميأل األرض قسطًا وعداًل كما ملئت جورًا وظلمًا
األحاديث الثابتة يف شأن املهدي، وألمهية هذا املوضوع وكثرة هذا بعض ما دلت عليه 

االختالف واخللط فيه فقد أفرده بعض العلماء بالتصنيف قدمياً وحديثًا، ومن أوسع الكتب املطبوعة ما 
األحاديث الواردة يف املهدي يف ميزان اجلرح »عبدالعليم البستوي بعنوان : كتبه الشيخ الدكتور

 .يف الضعيفة واملوضوعة: يف األحاديث واآلثار الصحيحة، والثاين: األول: مانوهو قس «والتعديل
للشيخ محود التوجيري، وكتاب  «االحتجاج باألثر على من أنكر املهدي املنتظر»: ومنها

التذكرة : وينظر أيضًا. للشيخ عبداحملسن العباد وغريها «عقيدة أهل السنة واألثر يف املهدي املنتظر»
، املنار املنيف (59-7/66 ) -قسم النهاية-، البداية والنهاية (ومابعدها  57ص)للقرطيب 

= 
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، فيظهر املبايعون على البعث الذي بعثه «بعثًا»أي إىل املبايعني  «فيبعث إليهم»
 .( )القرشي

                                 
وانظر أيضًا ختريج احلديث اآليت . وكذا الكتب املؤلفة يف الفنت وأشراط الساعة(    -69 ص)
( 6 .) 

هو املهدي مل يأت مصرحاً به يف حديث صحيح ( بفتح الزاي)وتعيني املؤلف بأن املناَزع : أقول
إىل وجود التشابه بني أحاديث املهدي  -فيما يظهر-، وإمنا هو اجتهاد منه مرده -لميحسب ع-

وأحاديث هذا العائذ بالبيت، وإىل ورود بعض الروايات اليت مل تثبت، وقد وافقه على هذا بعض 
كما  «سننه»العلماء؛ فهو صنيع أيب داود حيث أورد هذا احلديث ضمن أحاديث كتاب املهدي من 

: وينظر. وتقدم أيضًا، وقال بعض العلماء خبالف قول املؤلف «املصنف»بله عبدالرزاق يف تقدم، وق
رضاء اهلل املباركفوري على : ، وتعليق الدكتور(4/466)، فتح الباري ( 57ص)التذكرة للقرطيب 

 .   واهلل أعلم(. 645 /6) «السنن الواردة يف الفنت»
 .، لكن هذا مل يثبت(السُّْفياين)شي هو ذكر بعض العلماء بأن هذا الرجل القر(   )

  57ص)، التذكرة للقرطيب (   -94 / )الفنت لنعيم بن محاد : وينظر يف حبث هذه املسألة
 «السنن الواردة يف الفنت»رضاء اهلل املباركفوري على : ، وتعليق الشيخ الدكتور(وما بعدها

(6/ 6  - 6 4  .) 
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حىت يتمىن األحياُء »: يف حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه ومنه قوله  - 6 
 .( )«األمواَت

                                 
 ذكر رسول اهلل »: عن أيب سعيد أنه قال: ولفظه( 6  4ح  47/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

حىت ال جيد الرجل ملجًأ يلجأ إليه من الظلم، فيبعث اهلل رجاًل من ِعْتريت أهل  بالًء يصيب هذه األمة
ى عنه ساكن السماء وساكن بييت، فيمأل به األرض قسطًا وعداًل كما ملئت ظلمًا وجورًا، يرض

األرض، ال تدع السماء من قطرها شيئاً إال صبته مدرارًا، وال تدع األرض من نباهتا شيئاً إال أخرجته، 
 .«حىت يتمىن األحياُء األمواَت، يعيش يف ذلك سبع سنني أو مثاين سنني أو تسع سنني

 :خترجيه
أيب الصديق الناجي، عن أيب سعيد احلديث هبذا السياق مروي من طريق معاوية بن قرة، عن 

 .اخلدري مرفوعًا
وعنه نعيم -( 6996 ح  9 /  )يف اجلامع، باب املهدي  «املصنف»أخرجه عبدالرزاق يف 

، والبغوي يف (56 /4) «الضعفاء»، والعقيلي يف (4 6 ح 64 / ) «الفنت»بن محاد يف 
 .عمر، عن أيب هارون العبديأخربنا م -(46 4ح 6/46 )يف الفنت، باب املهدي  «شرح السنة»

أخربين احلسني بن علي بن حممد ( 4/456)يف الفنت واملالحم  «املستدرك»وأخرجه احلاكم يف 
ابن حيىي التميمي، أنبأ أبو حممد احلسن بن إبراهيم بن حيدر احلمريي بالكوفة، ثنا القاسم بن خليفة، 

 .بن عبيداهلل العدوي ثنا أبو حيىي عبداحلميد بن عبدالرمحن احلماين، ثنا عمر
ده سن»: وتعقبه الذهيب فقال «صحيح اإلسناد»: وقال احلاكم. كالمها عن معاوية بن قرة، به

 .«مظلم

 :دراسة سند عبدالرزاق
 (.6  ص)تقدمت ترمجته . ثقة ثبت فاضل. الصنعاين معمر بن راشد - 
، البصري، العبدي( جبيم مصغر) ابن ُجَوْين( بضم أوله والتخفيف)ُعَمارة : أبو هارون -2

 .مات سنة أربع وثالثني ومئة. مشهور بكنيته
 .اهلل عنهم، ومعاوية بن قرة روى عن أيب سعيد اخلدري، وابن عمر رضي

 .وعنه معمر بن راشد، وعبدالوارث بن سعيد، ومحاد بن سلمة وغريهم
 .«متروك»: قال اإلمام أمحد والنسائي واحلاكم أبو أمحد

= 
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 .ابن معني وابن علية ومحاد بن زيد واجلوزجاين: ورماه بالكذب
 .«متروك، ومنهم من كذبه، شيعي»: وقال ابن حجر
، هتذيب (65  )، الكامل البن عدي (99 / )، اجملروحني البن حبان (9 5 )الكىن ملسلم 

، هتذيب (666 )، ديوان الضعفاء (77 5)، املقتىن (4 56)، ميزان االعتدال (94 4)الكمال 
 (.4446)، التقريب ( 5 /9)التهذيب 
 .، أبو إياس البصري، والد إياس بن معاوية القاضيبن إياس بن هالل املزين معاوية بن قرة -3

 .مات سنة ثالث عشرة ومئة
 .روى عن أنس بن مالك، وعبداهلل بن مغفل، ومعقل بن يسار رضي اهلل عنهم وغريهم

 .وعنه ابنه إياس، وشعبة بن احلجاج، وثابت البناين وغريهم
 .«ثقة»: نسائي وغريهمقال ابن سعد وابن معني وأبو حامت والعجلي وال

 .وخرج له اجلماعة. «التقريب»وكذا قال ابن حجر يف 
، جامع التحصيل (  66)، الكاشف ( 6 /6)، سري أعالم النبالء (5656)هتذيب الكمال 

 (.5957)، التقريب (76 /6 )، هتذيب التهذيب (994)
مات سنة . البصري( بالنون واجليم)الناجي  -ابن قيس: وقيل- بكر بن عمرو: أبو الصديق -4

 .مثان ومئة
 .روى عن أيب سعيد اخلدري، وابن عمر، وعائشة رضي اهلل عنهم
 .وعنه قتادة بن دعامة، وعاصم األحول، وسليمان بن عبيد وغريهم

 . «ثقة»: ائي وغريهمقال ابن معني وأبو زرعة والنس
 .وروى له اجلماعة. وكذا قال الذهيب وابن حجر

، هتذيب ( 6  )، املقتىن (  5)، الكاشف ( 96)، هتذيب الكمال (969 )الكىن ملسلم 
 (.949)، التقريب (5 4/ )التهذيب 

 : احلكم على احلديث
 .من أجل أيب هارون العبدي( ضعيف جدًا)احلديث هبذا السند 

 :اآلخر الذي أخرجه احلاكم ففيه عدة علل وأما الطريق
 .مل أقف على ترمجته. احلسن بن إبراهيم بن حيدر احلمريي - 

= 
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القاسم بن »: فقال( 67 /9) «رح والتعديلاجل»ترجم ابن أيب حامت يف . القاسم بن خليفة - 

نا عبدالرمحن . العنقزي، روى عنه علي بن احلسني بن اجلنيدخليفة الكويف روى عن عمرو بن حممد 
كتبت عنه مع جريج، وكان شيعيًا من أصحاب حسن بن : ومسعت علي بن احلسني يقول: قال
 .ها.«صاحل

 .هذا ما وقفت عليه ممن مسي هبذا االسم
 :خمتلف فيه. أبو حيىي عبداحلميد بن عبدالرمحن احلماين - 

: وعنه. «كان ثقة، ولكنه ضعيف العقل»: وعن ابن معني. وثقه ابن معني والنسائي وابن قانع
 .«ليس بالقوي»: وعن النسائي .«ضعيف ليس بشيء»

 . وضعفه اإلمام أمحد وابن سعد والعجلي
 .«هو ممن يكتب حديثه»: وقال ابن عدي

 .«مرجئ»: وقال أبو داود والعجلي
 .وخرج له البخاري ومسلم يف املقدمة. «صدوق خيطئ، ورمي باإلرجاء»: ابن حجروقال 
، (5 /5)، اجلرح والتعديل (7 6، 94 )حتقيق البستوي -سؤاالت اآلجري أليب داود : ينظر

، الكاشف (4947)، ميزان االعتدال (6 9 )، هتذيب الكمال (496 )الكامل البن عدي 
 (. 99 )التقريب  ،(67 /5)، هتذيب التهذيب (4   )

 (. 44 6) «إحتاف املهرة»و «املستدرك»كذا يف . عمر بن عبيداهلل العدوي -4
 (. عمرو)ومل أقف على من ُترِجم بـ «عمرو»: للذهيب «التلخيص»وورد يف 

 : فوقفت على هذه الترمجة -بدون واو-( عمر)وأما 
 «التاريخ الكبري»وهذا ترجم له البخاري يف ( داهلل بن عمر بن اخلطابعمر بن عبيداهلل بن عب)

، [بن عبداهلل]وذكرا أنه يروي عن سامل ( 6  /5) «اجلرح والتعديل»، وابن أيب حامت يف (96 /5)
ومل . وعنه عمر بن حممد العمري، ويزيد بن إهلاد، وأبو عقيل حيىي بن املتوكل، وعبيداهلل بن عمر

 (.54 /9) «الثقات»وذكره ابن حبان يف . ًا وال تعدياًليذكرا فيه جرح
: قال( عمر بن عبيداهلل بن عاصم بن عمر بن اخلطاب: )وهو( 55 /9)وترجم ابن حبان آلخر 

 .«...روى عنه املبارك بن حسان. أخو عاصم بن عبيداهلل، يروي املقاطيع واملراسيل»
 .واهلل أعلم. طبقة شيوخ احلماينوهذان مل تعرف حاهلما، مث مها متقدمان عن : أقول

= 
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ويف الكالم حذف، أي يتمنون حياة األموات، أو كوهنم أحياء؛ . رفع بالفاعلية: األََحياُء
 .فيه ( )وإمنا يتمنون ذلك لريوا ما هم فيه من اخلري واألمن، ويشاركوهم

                                 
فيبقى . «سنده مظلم»: أن هذا اإلسناد ال يعتمد عليه لكثرة علله، وتقدم قول الذهيبواحلاصل 

 .احلديث هبذا السند ضعيف جدًا
 :إال أن بعض هذا احلديث قد ثبت من غري هذا الطريق

  45/ ) «مسنده»، وأبو يعلى يف (     ح 5 9/4 )فقد أخرجه اإلمام أمحد  - 
عما يكون يف أمته من الفنت  يف التاريخ، باب إخباره  «اإلحسان»، وابن حبان كما يف ( 74ح

من طرق ( 4/669)يف الفنت واملالحم  «املستدرك»، واحلاكم يف (  54ح 5  /6 )واحلوادث 
تلئ ال تقوم الساعة حىت مت»: عن عوف بن أيب مجيلة األعرايب، عن أيب الصديق الناجي، به ولفظه

، فيمألها قسطاً وعدالً كما -من عتريت: أو قال-، مث خيرج رجل من أهل بييت األرض ظلمًا وعدوانًا
وهو كما . ووافقه الذهيب «صحيح على شرط الشيخني»: وقال احلاكم .«ملئت ظلمًا وعدوانًا

 .واهلل أعلم. قاال
أخربين أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب مبرو، ثنا سعيد  -املوضع السابق-وأخرجه احلاكم  - 

خيرج يف »: ابن مسعود، ثنا النضر بن مشيل، ثنا سليمان بن عبيد، ثنا أبو الصديق الناجي، به بلفظ
ألرض نباهتا، ويعطي املال صحاحًا، وتكثر املاشية، ، يسقيه اهلل الغيث، وخترج اآخر أميت املهدي

ووافقه الذهيب، وهو  «صحيح اإلسناد»: وقال «-يعين حججًا-وتعظم األمة، يعيش سبعاً أو مثانياً 
 .واهلل أعلم. كما قاال

وله طرق أخرى عن أيب الصديق، عن أيب سعيد اخلدري، وطريق آخر أيضاً يرويه أبو نضرة عن 
، وفيها إثبات أكثر ما -«سنده جيد»(: 67 ص) «املنار املنيف»نه ابن القيم يف قال ع-أيب سعيد 

حىت يتمىن األحياء »: ، إال ذكر البالء يف أوله، وقوله يف اآلخر(معاوية بن قرة)ورد يف طريق 
 . فلم أر من ذكرمها «األموات

لواردة يف املهدي يف ألحاديث اا»كتاب : ومن أراد االستزادة يف النظر يف طرق احلديث فلرياجع
، (66 ، 57، 55، 56، 54،  5،   ، 6 ، 6، 4)األحاديث رقم  «ميزان اجلرح والتعديل

 (.  45-466/ ) «العلل املتناهية»و
 (.ب)و( س)واملثبت من  «ويشاركهم»(: أ)يف األصل و(   )
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يف التمين  ( )بالنصب من باب األفعال، والعامل( األحياءََ)ومن زعم أن الصواب فيه 
 .( )األموات فقد أحال

                                 
 (.ب)و( س)بدون واو العطف، واملثبت من  «العامل»(: أ)يف األصل و(   )
 (.67 /7)مرقاة املفاتيح : ينظر(   )

ترتيب : ينظر. أي حول الكالم عن وجهه الصحيح، أو مبعىن أفسده «فقد أحال»: ومعىن قوله
 (.666 / )اللسان مادة حول 
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 ومن باب العالمات بين يدي الساعة

 :من الصحاح

 .( )«وَأْمر العامة وُخَوْيصَّة أحدكم»: رضي اهلل عنه ( )...يف حديث قوله  - 6 
 .به الفتنة اليت تعم الناس ( )أن يراد: أحدمها: حمتمل لوجهني: َأْمر العامة
يراد به األمر الذي يكون تلقيه من قبل العامة دون خاصَّتهم يف تأمري  أن: واآلخر

 .(6()4)األمري

                                 
 . مكان اسم الصحايب بياض يف مجيع النسخ(   )

 .وغريه «صحيح مسلم»وصحايب احلديث هو أبو هريرة كما يف 
الدخان، والدجال، : بادروا باألعمال ستًا»: ومتامه( 7  4ح 476/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

 .«ودابة األرض، وطلوع الشمس من مغرهبا، وأمر العامة، وخويصة أحدكم

 :خترجيه
( 749 ح 59  /4)ل أخرجه مسلم يف الفنت وأشراط الساعة، باب يف بقية من أحاديث الدجا

 .من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه
 .واملثبت من بقية النسخ، وهو أنسب، ومن أجل موافقة ما يف الوجه اآلخر «يريد»: يف األصل(   )
 .، ويبدو أهنا كانت كذلك يف األصل مث عدلت«األمة»(: أ)يف (  4)
عن قتادة، ( 94 7ح 67 /6 ) «مسنده»يف ما نقله اإلمام أمحد : «مر العامةأ»ومما نقل يف تفسري (  6)

أمر : أي: قال «وأمر العامة»: وكان قتادة يقول إذا قال: حيث قال عقب خترجيه للحديث
 «إكمال املعلم»ونقله عنه عبد بن محيد كما يف (.  6 4ح 4/65 )ومثله يف . ها.الساعة

(4/666 .) 
مادة عمم  «لنهايةا»األثري يف ، وابن (95 / )مادة خصص  «الفائق»وبه قال الزخمشري يف 

 .«ألن القيامة تعم الناس باملوت»: وزادا(  9 / )
يعين االشتغال هبم فيما ال يتوجه على اإلنسان فرضه؛ »(: 67 /9) «املفهم»وقال القرطيب يف 

وهو تفسري حسن، ويؤيد . اخل «...فإهنم يفسدون من يقصد إصالحهم، ويهلكون من يريد حياهتم
 .واهلل أعلم. مع عالمات الساعةاألول وروده 
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 [ب/69 ]

باب  ( )يف ( )«أال وال َغْدر أعظم من غدر أمري عامة»: وجه ذلك يف معىن قوله ( )وقد بينا
 .(4)اإلمارة

اليت اختصصته : الصاد منها مشددة، وهي تصغري اخلاصَّة، واخلاصَّة: وُخَوْيصَّة أحدكم
 .(6)لنفسك

 .(5)وفسرت اخُلَوْيصَّة باملوت
فله /يف نفسه وماله وما يهتم به  (9)هي ما خيتص به اإلنسان من الشواغل املقلقة: ولو قيل

 .( )وجه بل هو أوجه

                                 
 (.س)هنا زيادة كلمة غري واضحة يف (   )
 (.44)تقدم خترجيه برقم (   )
 (.ب)و( س)، واملثبت من «من»(: أ)يف األصل و(   )
وتكلم عنه أيضًا يف كتاب اآلداب، باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر (. 467/ )امليسر (  4)

( / 674.) 
وهذه اجلملة (. 656/ )مادة خصص  «الغريبني»إىل هنا بنصه يف  «ي تصغري اخلاصَّةوه»: قوله(  6)

مكان  «الذي»: مع بعض التصرف وعنده(  5/66) «هتذيب اللغة»منقولة يف األصل من 
 .«اليت»

تصغري اخلاصَّة بسكون الياء؛ ألن ياء التصغري ال : اخُلَوْيصَّة»: وقال الزخمشري يف املوضع السابق
إال ساكنة، ومثله ُأَصْيّم ومَذْيّق يف تصغري أصّم ومذّق، والذي جوز فيها ويف نظائرها إلتقاء تكون 

حادثة املوت اليت ختص املرء، وُصغِّرت؛ : واملراد. الساكنني؛ أن األول حرف لني، والثاين مدغم
 .«الستصغارها يف جنب سائر احلوادث العظام من البعث واحلساب وغري ذلك

 (. 4/666) «إكمال املعلم»به هشام الدستوائي، نقله عبد بن محيد كما يف فسرها (  5)
، والزخمشري «الغريبني»، واهلروي يف «هتذيب اللغة»وبه أخذ كثري من العلماء؛ كاألزهري يف 

 «غريب احلديث»، وابن اجلوزي يف  -تنظر املواضع يف اهلامش السابق-كما تقدم  «الفائق»يف 
 .وغريهم(  4 / )

منقوطة، وأحسب أن ما أثبته ( أ)وجاءت العني يف  «املعلقة»(: أ)ويف األصل و(. ب)و( س)كذا يف   (9)
 .هو الصواب
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واهلل . ويؤيد األول اقتراهنا بعالمات الساعة(. 64 /9) «املفهم»القرطيب يف : ممن قال هبذا الرأي(   )

 .أعلم
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إن املسيح الدجال أعور و»: ابن عمر رضي اهلل عنهما يف حديث ومنه قوله  -64 
 . ( )«عني اليمىن، كأن عينه عنبة طافية

أن اخلري : الوجوه إلينا ( )، وأحب( )قد ذكرنا وجه تسميته باملسيح فيما مر من الكتاب
 .(4)ُمِسَح عنه فهو مسيح الضاللة، كما أن الشر ُمِسَح عن مسيح اهلداية صلوات اهلل عليه

، (5)الطَّْلي والتَّغطية: اخَلْلط، ويقال: (6)والدَّْجل. تسميته بالدَّجَّال؛ فألنه َخدَّاع ُمَلبِّس وأما

                                 
، اهلل ال خيفى عليكم، إن اهلل ليس بأعورإن »: ومتامه( 5  4ح 479/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

 .احلديث «...وإن املسيح الدجال

 : خترجيه
 .متفق عليه

  66 ص[ )7 :طه]     : أخرجه البخاري يف التوحيد، باب قول اهلل تعاىل
 .بلفظه( 9469ح

          : اهلل تعاىل ويف أحاديث األنبياء، باب قول
، ويف الفنت، ( 446ح 765ص)، ويف املغازي، باب حجة الوداع (7 4 ح 964ص[ )5 :مرمي]

 .بنحوه(    9ح 474 ص)باب ذكر الدجال 
( 57 : 66 ح 49  /4)ومسلم يف الفنت وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفته وما معه 

 .بنحوه
 .مل أقف عليه(   )
 .«يف أحب»(: أ) يف(   )
، زاد املسري (55 / )الفائق ( 947 /5)، الغريبني مادة مسح (6 /5)تفسري الطربي : للمزيد ينظر(  4)

، فتح الباري (676/ )، املنهاج للنووي (955ص)، التذكرة للقرطيب (74 / )، املفهم (47 / )
 (.5/644)و(  9 / )

 (.س)من والتصويب . «والدجال»(: أ)و( ب)يف األصل و(  6)
للخطايب  «غريب احلديث»: وينظر(.  54/ )مادة دجل  «اجملموع املغيث»ما تقدم مقتبس من (  5)

( /5 9.) 
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 .( )بالَقِطران ( )ومنه البعري امُلَدجَّل، أي امَلْهنوء
وهذا املعىن قيل أيضًا يف . (4)رض مبائهابذلك ألهنا تغطي األ ( )هنر بغداد، مسيت: وِدْجلة

 .(6)الدجال؛ أي يغطي األرض بكثرة أتباعه
 .، إذا عفا ودرس فلم يوجد منه شيء(5)دجل األثر: ألنه مطموس العني، من قوهلم: وقيل
 . (4)الكذاب: أي كذب، والدَّجَّال (9)َدَجل: وقيل
، ومل أطلع على أصل له (7)أي كذب إال يف كتب أصحاب احلديث( َدَجل)ومل أجد : قلت

من اللغة العربية، فإن صح فالظاهر أهنم عربوا به عن الكذب؛ ألن الدجال أكذب الناس، فال 

                                 
 (.4/4964)ترتيب لسان العرب مادة هنأ . أي املطلي: امَلْهُنوء(   )
 (.576 /4)، الصحاح مادة دجل ( 6/56 )هتذيب اللغة : ينظر(   )
 .«ومسيت»(: أ)يف (   )
، ترتيب لسان العرب -املوضع السابق-، اجملموع املغيث (49 / )جممل اللغة مادة دجل : رينظ(  4)

( /   6.) 
 .-املوضع السابق-اجملموع املغيث : ينظر(  6)

، معجم مقاييس ( 6/56 )هتذيب اللغة : ينظر. أو ألنه يغطي احلق مبا معه من الباطل والسحر
 (.7 5/ )، الغريبني (6  / )اللغة مادة دجل 

 .«األرض»(: س)يف (  5)
 (.أ)سقطت من  «جلد»(  9)
اجملموع »من  -مع بعض التصرف والزيادة-كل ما تقدم يف سبب تسميته بالدجال أخذه املؤلف (  4)

 (. 54/ )مادة دجل  «املغيث
، مشارق األنوار مادة (6 6/ )إكمال املعلم : وللتوسع تنظر املصادر السابقة ويضاف إليها

، فتح الباري (75 / )، املنهاج (944ص)، التذكرة للقرطيب (4  / )، املفهم (9  / )دجل 
(  /79.) 

كل كذاب فهو : دجل وسرج إذا كذب مث قال: يقال»(:  6/56 ) «هتذيب اللغة»قال يف (  7)
 . «دجال، ومجعه دجالون، وقيل للكذاب دجال ألنه يستر احلق بكذبه

 (.  6/ )، القاموس (6   / )ترتيب اللسان مادة دجل : وينظر
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: أن ُيفسر األصل بالكلمة املستعارة منه، ويدل على ما نبهنا عليه قوله  ( )يستقيم إذًا
 .مورد الوصف ال مورد التفسري ( )فإن ذلك ورد ( )«دجالون كذابون»

 .أقوم الوجوه وأعرفها ما قدمناه أنه اخَلّداع امُلَلبِّسو
الطافية من العنب اليت خرجت عن َحدِّ َنْبتة أخواهتا ونتأت : قيل «عنبة طافية»: وقوله

 .(4)وظهرت، ومنه الطايف من السمك
مطالع »احب كتاب ، وقد ذكر ص(9)، وقد أنكر عليه(5)بعد الفاء (6)ورواه بعضهم باهلمز

                                 
 .وهو املوافق للسياق( ب)و( س)واملثبت من  «إال»(: أ)يف األصل و(   )
قريبًا  ال تقوم الساعة حىت يبعث دجالون كذابون»: جزء من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه مرفوعًا(   )

 .«ه رسول اهللمن ثالثني، كلهم يزعم أن

 : خترجيه
 .متفق عليه

، ويف الفنت، (567 ح 7 9ص)أخرجه البخاري يف املناقب، باب عالمات النبوة يف اإلسالم 
 ، (  9 ح 474 ص) -بدون ترمجة بعد باب خروج النار-باب 

 7   /4... )ومسلم يف الفنت وأشراط الساعة، باب ال تقوم الساعة حىت مير الرجل بقرب الرجل
 (.69:44 ح

 (.أ)وسقطت هذه الكلمة من  «وارد»(: ب)و( س)يف (   )
هتذيب : وينظر. ونسبه أليب العباس ثعلب( 96  /4) مادة طفا «الغريبني»هذا التعريف بنصه يف (  4)

 (.559/ )، غريب احلديث للخطايب (  /4 )اللغة 
 .«باهلمزة»(: أ)و( س)يف (  6)
احلرف عن أكثر شيوخنا بغري مهز، وهو الذي صححه أكثرهم،  روايتنا يف هذا»: قال القاضي عياض(  5)

، ومشارق األنوار (  6/ )انتهى بتصرف من إكمال املعلم . «ووقع عند بعض شيوخنا مهموزًا
 . «أي قد ذهب ضوؤها وتقبَّضت»: وذكر أن املعىن على رواية اهلمز(. 464/ )

 .راجع املصدرين السابقني(  9)
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مطموس »و ( )«سوح العنيمم»ال وجه لإلنكار عليه؛ إذ قد روي أنه  ( )أن ( )«األنوار
، (6)«ليست جَبْحراء وال ناِتَئة»، وروي أهنا (4)«العني

                                 
وار على صحاح اآلثار يف فتح ما استغلق من كتاب املوطأ ومسلم والبخاري مطالع األن»كتاب (   )

، (ه657)أليب إسحاق إبراهيم بن يوسف املعروف بابن ُقرُقول املتوىف سنة  «وإيضاح مبهم لغاهتم
لشيخه عياض،  «مشارق األنوار»: وهو من تالميذ القاضي عياض، وكتابه هذا وضعه على منوال

 .الزيادات والتحريراتاختصارًا له مع بعض 
 (. 4/ )، معجم املؤلفني (6 9 / )، كشف الظنون (69 ص)الرسالة املستطرفة : ينظر

 (.أ)و( س)ليست يف  «أن»(   )
، لكن هذه اللفظة وردت عند مسلم «الصحيحني»كما يف حديث حذيفة رضي اهلل عنه وهو يف (   )

 (.66 )وسيأيت خترجيه برقم . فقط
أيضًا يف حديث أنس عند مسلم يف الفنت وأشراط الساعة، باب ذكر ووردت هذه اللفظة 

 (. 6 :  7 ح 44  /4)الدجال 
 .انظر اهلامش اآليت(  4)
هذه الصفة واليت قبلها وردتا يف حديث عبادة بن الصامت رضي اهلل عنه، وسيأيت يف قسم احلسان من (  6)

 (. 5 )هذا الباب ورقمه 
 :ثة أوجهذكر فيها ثال «َجْحراء»: وقوله
ذكره اهلروي . غائرة منجحرة يف ُنقرهتا: جبيم مفتوحة مث حاء مهملة ساكنة، أي( َجْحراء) - 
، (54 / )الفائق مادة طمس : وينظر كذلك(. 6  / )يف باب اجليم مع احلاء  «الغريبني»يف 

، فتح الباري (   / )دة جحر ، النهاية ما(7  / )غريب احلديث البن اجلوزي مادة جحر 
(  / 64.) 

 .جبيم مث خاء معجمة، أي الضيقة اليت فيها َغَمص وَرَمص( َجْخراء) - 
هي باخلاء املعجمة، وأنكر : قال األزهري»: «الغريبني»قال اهلروي يف املوضع السابق من 

 . -يعين أنكر الوجه األول-. «احلاء
، (6  / ) «النهاية»، وكذا ابن األثري يف (9  / )ي يف باب اجليم مع اخلاء وذكره اهلرو

 (.665/ ) «ترتيب اللسان»وابن منظور كما يف 
= 
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وهذه صفة العني إذا سال ماؤها ................................................ 
 .( () )وَطِفئت ( )فتشنَّجت
، وقد (6)الرواية (4)وهذا الذي ذكره كالم موجه، غري أن من أنكر إمنا أنكر ورود :قلت
 .(5)أصاب

ويف األحاديث اليت وردت يف وصف الدجال وما يكون منه كلمات متنافرة، : قلت
التوفيق بينها، وحنن نسأل اهلل التوفيق يف التوفيق بينها، وسنبني كالً منها على حدته يف  (9)يشكل

 :لذي ذكر فيه أو تعلق بهاحلديث ا
 .على ما ذكرنا «طافية»ففي هذا احلديث أهنا 

                                 
إن كان »(:  6 / ) «غريب احلديث»باحلاء املهملة مث جيم، قال اخلطايب يف ( َحْجراء) - 

  .«رة، لكنها رخوة لينةحمفوظًا فمعناه أهنا ليست بصلبة متحج
وابن منظور (    / ) «النهاية»، وابن األثري يف (467/ ) «الغريبني»وذكره اهلروي يف 

يف  «الفائق»والزخمشري يف . كلهم يف باب احلاء مع اجليم( 946/ ) «ترتيب اللسان»كما يف 
، وابن (7  / )يف باب اجليم مع احلاء  «ريب احلديثغ»، وابن اجلوزي يف (54 / )مادة طمس 
 (.64 /  ) «الفتح»حجر يف 

 (.9   /4)ترتيب اللسان مادة شنج . أي انقبضت وتقلصت: تشنجت(   )
 .«وطلعت»(: أ)يف (   )
( 464/ ) «مشارق األنوار»موجود يف أصله  «مطالع األنوار»هذا الكالم الذي عزاه املؤلف لـ(   )

 .كالمها للقاضي عياض(   6/ ) «إكمال املعلم»ويف 
 .مطبوعًا «املطالع»ومل أقف على 

 .«ورد»(: أ)يف (  4)
 .«به»: زيادة( ب)و( س)يف (  6)
( طافية)والعجب ممن جيوز رواية اهلمز يف »: بغري مهز، قال «طافية»: يرى ابن حجر أن الصواب(  5)

الفتح  .«سهل األمروعدمه مع تضاد املعىن يف حديث واحد، فلو كان ذلك يف حديثني ل
(  / 66 .) 

 .واملثبت من النسخ األخرى «مشكل»يف األصل (  9)
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 .( )«جاحظ العني كأهنا كوكب»آخر أنه  ( )ويف

                                 
 .«يف»(: س)يف (   )
وعينه اليمىن عوراء جاحظة وال ختفى، كأهنا »: ورد عند أمحد وغريه من حديث أيب سعيد اخلدري(   )

 .«خنامة يف حائط جمصص، وعينه اليسرى كأهنا كوكب دري

 :خترجيه
 9/447)يف الفنت، باب ما ذكر يف فتنة الدجال  «املصنف»شيبة يف  أخرجه ابن أيب

 .عن مروان بن معاوية( 9464 ح
 .عن عبداملتعال بن عبدالوهاب، عن حيىي بن سعيد األموي(  96  ح 96 /4 )وأمحد 

 .كالمها عن جمالد، عن أيب الَودَّاك، عن أيب سعيد، مرفوعًا
(   6  ح 9/554)الفنت، باب ما جاء يف الدجال يف  «جممع الزوائد»وأورده اهليثمي يف 

ليس بالقوي، : رواه أمحد، وفيه جمالد بن سعيد، وثقه النسائي يف رواية، وقال يف أخرى»: وقال
 .«وضعفه مجاعة

 .عن حجاج بن منهال( 476ح 46/ ) «املنتخب»وأخرجه عبد بن محيد يف 
 .اوية اجلمحيعن عبداهلل بن مع( 657 ح 4 / ) «سندهم»وأبو يعلى يف 

 [.بن أرطاة]كالمها عن محاد بن سلمة، عن احلجاج 
 .من طريق فراس( 9 4/6)يف الفنت واملالحم  «املستدرك»واحلاكم يف 

 .كالمها عن عطية العويف، عن أيب سعيد، به
رواه أبو يعلى »: وقال( 666  ح 9/544) -املوضع السابق- «اجملمع»وأورده اهليثمي يف 

 .«ضعيف وقد وثق: حلجاج بن أرطاة، وهو مدلس، وعطيةا: والبزار، وفيه

 : دراسة سند ابن أيب شيبة
تقدمت ترمجته . ثقة حافظ، وكان يدلس أمساء الشيوخ. الفزاري مروان بن معاوية - 

 (.  5ص)
 (.446ص)تقدمت ترمجته . ليس بالقوي، وقد تغري حفظه يف آخر عمره. جمالد بن سعيد -2
 ، اهَلْمداين، الِبَكايلجرب بن َنْوف(: بفتح الواو وتشديد الدال وآخره كاف) أبو الَودَّاك -3

 .من الرابعة. الكويف( بكسر املوحدة وختفيف الكاف نسبة إىل بين بكال بطن من محري)
= 
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 .( )«ليست بناِتَئة وال َجْحراء»آخر أهنا  ( )ويف
، ويؤيد ( )إمنا اختلف الوصفان حبسب اختالف العينني: والسبيل يف التوفيق بينها أن نقول

ممسوح »، ويف حديث حذيفة أنه «عور عني اليمىنأ»بن عمر هذا أنه ذلك ما يف حديث ا
ووجه اجلمع بني  (6)«أعور عني اليسرى»، ويف حديثه أيضًا أنه (4)«العني عليها ظفرة غليظة

                                 
 .روى عن أيب سعيد اخلدري، وشريح بن احلارث

 .وعنه جمالد بن سعيد، وإمساعيل بن أيب خالد، وعلي بن طلحة وغريهم
 . «يحهصح»روى له مسلم يف 
 .«ثقة»: وقال ابن معني
 .«صاحل»: وقال النسائي

أهل الصدق  من»: «مشاهري علماء األمصار»، وقال يف «الثقات»وذكره ابن حبان يف 
 .«واإلتقان

 .وهو كذلك إن شاء اهلل. «ثقة»: «لكاشفا»وقال الذهيب يف 
، (9  /4)حبان  ، ثقات ابن(  6/ )، اجلرح والتعديل (5   / )الكىن واألمساء للدواليب 

، الكاشف (476)، هتذيب الكمال (54 / )، اللباب البن األثري ( 54)مشاهري علماء األمصار 
، ( 6/ )، هتذيب التهذيب (44 )، ذيل امليزان للعراقي (5 69 )، ميزان االعتدال ( 96)

 (.474)التقريب 

 :احلكم على احلديث
 (.جمالد بن سعيد)احلديث هبذا السند ضعيف؛ من أجل 

وهو ضعيف أيضًا، وتقدمت ترمجته  -ما تقدمك-( عطية بن سعد العويف: )لكن تابعه
 .واهلل أعلم. وبالطريقني يصري احلديث حسنًا لغريه(. 6 4ص)

 .«يف»(: س)يف (   )
 (. 5 ) برقم جزء من حديث عبادة بن الصامت، وسيأيت(   )
 .«املعني»(: س)يف (   )
 (.66 )حديث حذيفة هو اآليت بعد هذا احلديث ورقمه (  4)
 (.65 )يأيت خترجيه برقم (  6)
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أن يقال  ( )أن ُيقدر فيها أن إحدى عينيه ذاهبة، واألخرى معيبة، فصح: هذه األوصاف املتنافرة
 .( )األصل يف العور العيب ( )ألن( عوراء: )لكل واحدة

هذا وليس مبستبعد أن يكون َسْمُع بعِض الرواة قد أخطأ يف اليمىن واليسرى، فإهنم ليسوا 
، وحنن نرى نفي اإلحالة (4)مبعصومني عن اخلطأ، وهذا قوٌل ال ُيْمِكنه امُلحدِّث من َفْرضه َسْمعه

عمن ال يلزمنا القول بعصمته، بل  (6)عن كالم من تكّفل اهلل له بالعصمة أحق وأوىل من الذب
 .عثرة وطغيان (5)ال نرى له الِعْصمة، وقلَّما يسلم اإلنسان من سهو أو نسيان، والقلم من

                                 
 .«فيصح»: يف النسخ األخرى(   )
 (.أ)ليست يف  «ألن»(   )
 (.4/494)و(   6/ ) «إكمال املعلم»هذا اجلواب ذكره القاضي عياض يف (   )

وصححه أبو عبداهلل . «هو يف هناية من احلسن»(:  67/ ) «ملنهاجا» وقال النووي يف
 (.966ص) «التذكرة»القرطيب يف 

أن كل واحدة : ُيْبِعد هذا التأويل»: بقوله( 96 /9) «املفهم»لكن رده أبو العباس القرطيب يف 
سلك أبو و. «من عينيه قد جاء وصفها يف الروايات مبثل ما وصفت به األخرى من العور، فتأمله

وهذا هو الذي مشى عليه ابن (. 77 / )كما يف  «اليمىن»: العباس مسلك الترجيح فرجح رواية
 . عبدالرب ورجحه ابن حجر

 .وانظر كالم املؤلف اآليت(. 64 /  )، فتح الباري -املوضع السابق-التذكرة : ينظر
 .كذا وردت العبارة يف مجيع النسخ(  4)

، وقال «اليمىن»: ا وقع من االختالف بني الرواة فقال بعضهمأن م: والذي ظهر يل من مراده
، هذا قول ال يستطيع احملدث أن يفرضه على َسْمعه؛ ملا فيه من التعارض والتضاد «اليسرى»: بعضهم

يف حديث واحد، وهؤالء الرواة ليسوا مبعصومني عن اخلطأ، فبقي أن خنتار ما يترجح من الروايتني، 
 .  واهلل أعلم. «اليمىن»: من العلماء لروايةوقد مضى ترجيح مجاعة 

 .«من الذب»: مكان «بالذب»(: س)يف (  6)
 .«عن»(: ب)و( س)يف (  5)



 951 الميسر في شرح المصابيح

 .( )«عليها َظَفرة غليظة»: يف حديث حذيفة رضي اهلل عنه ومنه قوله  -66 
 :كثرة البكاء أو املاء، وأنشد (4)من ( )املآقيحلمة تنبت عند : الظََّفرة: ( )قال األصمعي

 .(5)يف السجن وسط الكفرة (6)حّل ابنها  بعينها من البكاء َظَفَرة
 ناتئة من اجلانب الذي يلي األنف ُجَلْيدة ُتَغشِّي العني( بالتحريك)الظََّفرة : وقال آخرون

 .(9)على بياض العني إىل سوادها

                                 
، فأما إن الدجال خيرج وإن معه ماًء ونارًا»: ولفظه( 7  4ح 474/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

س ماًء فناٌر حترق، وأما الذي يراه الناس نارًا فماء بارد عذب، فمن أدرك ذلك منكم الذي يراه النا
فليقع يف الذي يراه الناس نارًا فإنه ماٌء عذب طيب، وإن الدجال ممسوح العني عليها ظفرة غليظة، 

 .«مكتوب بني عينيه كافر، يقرؤه كل مؤمن كاتب وغريكاتب

 :خترجيه
يف الفنت وأشراط الساعة،  «صحيح مسلم»عدة روايات من  احلديث هبذا اللفظ جمموع من
 (.4 7 : 69 ، 66 ح 66  -47  /4)باب ذكر الدجال وصفته وما معه 

 (.6  9، 466 )عند البخاري برقم  -وهو أن معه ماًء ونارًا-وأوله 
 (.549ص)تقدمت ترمجته (   )
، ترتيب ( 66 /4)الصحاح مادة مأق : ينظر. طرفها مما يلي األنف: وَمْأِقي العني. ع َمْأِقيمج: امَلآقي(   )

 (.6  9/4)اللسان 
 .«عن»(: س)يف (  4)
 .«حل ابنها»: مكان «حدا هبا»(: أ)يف (  6)
، ( 6  /4)ماد ظفر  «الغريبني»اهلروي يف : كالم األصمعي وما أنشده من الشعر أورده بنصه(  5)

 .فلم أقف عليه «ن كثرة البكاء أو املاءم»وغريمها إال قوله (    / ) «املعلم»زري يف واملا
 :وأنشدنا»: إال أنه قال( 4   / ) «غريب احلديث»وأورده احلريب يف 

 .«بعينها من البكاء ظفرة  هل لك يف ُعَجيِّز كاحلمرة
 .فذكره «أنشد أبو اهليثم»: فقال( 96 /4 ) «هتذيب اللغة»وهذا الشعر أورده األزهري يف 

 (.6 9/ )مادة ظفر  «الصحاح»هذا القول بنصه يف (  9)
 (. 4 / )، النهاية البن األثري (  4/ )، مشارق األنوار (94 /4 )هتذيب اللغة : وينظر
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 .( )«ُجفال الشَّعر»: رضي اهلل عنه يف حديث حذيفة أيضًا ومنه قوله  -65 
زُّ ، وُأَج( )ُأَولَُّد ُرخااًل»: ( )قالت الضاِئَنة: تقول العرب. بالضم، الصوف الكثري: اجُلفال

 .(5)«ِثقااًل، ومل َتَر مثلي مااًل (6)، وُأْحَلُب ُكَثبًا(4)ُجفااًل
 .(9)أي كثريه «ُجفال الشَّعر»ومعىن 

                                 
، الدجال أعور عني اليسرى، ُجفال الشعر»: ظهولف( 6  4ح 474/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

 .«معه جنته وناره، فناره جنة وجنته نار

 :خترجيه
 (.4 7 : 64 )أخرجه مسلم يف املوضع السابق 

ترتيب لسان العرب مادة . ضائن، واجلمع ضأنالشاة من الغنم خالف املعز، وهي أنثى ال: الضائنة(   )
 (. 64 /4)ضأن 

 .وهذا القول مما قالته العرب على لسان البهائم
 (.5 5 / )ترتيب اللسان مادة رخل . بضم الراء، األنثى من أوالد الضأن: ُرخال(   )
مبرة واحدة، وذلك أن الضائنة إذا ُجزَّت أي ُأَجز »(: 544/ )مادة جفل  «ترتيب اللسان»جاء يف (  4)

 .«فليس يسقط من صوفها إىل األرض شيء حىت جيز كله ويسقط أمجع
 (.67 / )الصحاح مادة كثب . مجع ُكْثبة وهي ملء القدح من اللنب: الُكَثب(  6)
 (.565 /4)مادة جفل  «صحاحال»ما تقدم يف تعريف اجُلفال بنصه يف (  5)

، هتذيب اللغة ( 4 ص)إصالح املنطق : اجلفال ويف قول الضائنة وينظر أيضًا يف معىن
 (.447/ )، غريب احلديث للخطايب (47/  )

، مشارق األنوار (47 / )، الغريبني مادة جفل ( 46/ )غريب احلديث أليب عبيد : ينظر(  9)
( / 6 .) 
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، الدجال ذكر رسول اهلل : رضي اهلل عنه ( )ومنه حديث النَّوَّاس بن َسْمعان -69 
 .( )«...إن خيرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم»: فقال

                                 
 (.4 6ص)تقدمت ترمجته (   )
 : وتتمته(    4ح 474/ ) «املصابيح»ث يف احلدي(   )

وإن خيرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، واهلل خليفيت على كل مسلم، إنه شاب ... »
قطط، عينه طافئة كأين أشبهه بعبدالعزى بن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف 

، إنه خارج من َخلَّة بني -كم من فتنتهفليقرأ عليه بفواتح سورة الكهف، فإهنا جواز: ويف رواية-
وما لبثه يف األرض؟ : قلنا يا رسول اهلل «الشام والعراق، فعاث ميينًا وعاث مشااًل، يا عباد اهلل فاثبتوا

: قلنا يا رسول اهلل «أربعون يومًا، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم»: قال
وما : قلنا يا رسول اهلل «ال، اقدروا له قدره»: قال ؟فيه صالة يومفذلك اليوم الذي كسنة أيكفينا 

كالغيث استدبرته الريح، فيأيت على القوم فيدعوهم فيؤمنون به »: إسراعه يف األرض؟ قال
ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر واألرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ُذَرًى 

، مث يأيت القوم فيدعوهم فريدون عليه قوله، فينصرف عنهم، فيصبحون وأسبغه ضروعاً وأمده خواصر
أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها : ُمْمِحلني ليس بأيديهم شيء من أمواهلم، ومير باخَلِربة فيقول هلا

كيعاسيب النحل، مث يدعو رجاًل ممتلئًا شبابًا فيضربه بالسيف فيقطعه َجْزَلَتْين َرْمَية الغرض، مث يدعوه 
قبل ويتهلل وجهه يضحك، فبينما هو كذلك إذ بعث اهلل املسيح بن مرمي فينـزل عند املنارة في

البيضاء شرقي دمشق بني َمْهُروَدَتْين واضعاً كفيه على أجنحة ملكني، إذا طأطأ رأسه َقَطر، وإذا رفعه 
ينتهي حيث ينتهي  حتدر منه مثل ُجماٍن كاللؤلؤ، فال حيل لكافر جيد ريح َنَفِسه إال مات، وَنَفُسه

َطْرفه، فيطلبه حىت يدركه بباب ُلدٍّ فيقتله، مث يأيت عيسى بن مرمي قوم قد عصمهم اهلل منه، فيمسح عن 
إين قد أخرجت : وجوههم وحيدثهم بدرجاهتم يف اجلنة، فبينما هو كذلك إذ أوحى اهلل إىل عيسى

ويبعث اهلل يأجوج ومأجوج وهم من كل  عبادًا يل ال َيداِن ألحد بقتاهلم، فحرِّز عبادي إىل الطور،
لقد كان هبذه : حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على حبرية طربية فيشربون ما فيها، ومير آخرهم فيقول
لقد قتلنا من يف : مرة ماء، مث يسريون حىت ينتهوا إىل جبل اخَلَمر وهو جبل بيت املقدس، فيقولون

يهم ُنشَّاهبم خمضوبة دمًا، وحيصر نيب اهلل وأصحابه حىت األرض هلم نقتل من يف السماء، فريد اهلل عل
يكون رأس الثور ألحدهم خرياً من مئة دينار ألحدكم اليوم، فريغب نيب اهلل عيسى وأصحابه إىل اهلل، 
فريسل اهلل عليهم النََّغف يف رقاهبم فيصبحون َفْرَسى كموت نفٍس واحدة، مث يهبط نيب اهلل عيسى 
= 
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َحَجْجته َحّجًا فهو َحِجْيج، إذا : يقال. التخاصم: والتَّحاج. أي ُأحاجه وُأخاصمه باحلجة
 .( )َشجََّته بامليل لتعاجلهَسَبْرت 
 .( )جه وحياورهاأي حي «( )أال فامرؤ حجيج نفسه»

، وأن (6)خيرج بعد خروج املهدي (4)أوليس قد ثبت يف أحاديث الدجال أنه: فإن قيل

                                 
فال جيدون يف األرض موضع شرب إال مألََه َزَهُمُهم ونتنهم، فريغب نيب اهلل عيسى وأصحابه إىل األرض 

-وأصحابه إىل اهلل، فريسل اهلل عليهم طريًا كأعناق الُبْخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء اهلل 
مث يرسل اهلل  -فتطرحهم بامَلْهبل ويستوقد املسلمون من قسيهم وُنشَّاهبم وِجعاهبم سبع سنني: ويروى

أنبيت : مطرًا ال َيُكنُّ منه بيت َمَدٍر وال َوَبٍر، فيغسل األرض حىت يتركها كالزََّلَفة، مث يقال لألرض
مثرتك وُردِّي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرُّمانة ويستظلون بِقْحِفها، ويباَرك يف الرِّْسل حىت أن 

ن البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللِّقحة من الغنم اللِّْقحة من اإلبل لتكفي الِفئام من الناس، واللِّقحة م
لتكفي الفخذ من الناس، فبينما هم كذلك إذ بعث اهلل رحياً طيبةً فتأخذهم حتت آباطهم، فتقبض روح 

 .«كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها هتارج احلمر، فعليهم تقوم الساعة

 :خترجيه
 66  /4)راط الساعة، باب ذكر الدجال وصفته وما معه أخرجه مسلم يف الفنت وأش

 (.9   ح
 (.64 / )مادة حجج  «لصحاحا»إىل هنا بنصه يف  «والتحاج التخاصم»: قوله(   )

فصار ما بعد  «حججته»وحذف واو العطف من  «يقال»: لكن املؤلف أضاف كلمة
يان؛ األول مبعىن املخاصمة، على أهنما معن «الصحاح»كأنه موضح ملا قبلها، واألمر يف  «يقال»

الذي قد : احلجيج من الشجاج»(: 47 / ) «هتذيب اللغة»قال يف . والثاين مبعىن معاجلة الشجة
 (.6 / )معجم مقاييس اللغة مادة حج : وينظر. «عوجل وهو ضرب من عالجها

 .«أال»وهو أيضًا لفظ مسلم ليس فيه  -كما تقدم- «املصابيح»لفظ (   )
 (. 46/ )مادة حجج  «جملموع املغيثا»بنصها يف العبارة (   )
 (.ب)و( س)واملثبت من  «نأ»(: أ)يف األصل و(  4)
 .هذا حيتاج إىل دليل صحيح صريح(  6)

 (.6 7ص)وتقدم التعريف باملهدي 
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 [أ/64 ]

، إىل غري ذلك من الوقائع الدالة على أنه ال خيرج ونيب اهلل بني ( )عيسى عليه السالم يقتله
 .لقرون األوىل من هذه األمةأظهرهم، بل ال تراه ا
 ؟«إن خيرج وأنا فيكم»: فما وجه قوله

، (6)ِفَتِنه (4)من/املكلفني  ( )التورية إلبقاء اخلوف على ( )إمنا سلك هذا املسلك من: قلنا
 .(9)من شره، لينالوا بذلك الفضل من اهلل، ويتحققوا بالشُّحِّ على دينهم (5)واللجأ إىل اهلل

 .(7)اجلعودة (4)أي شديد: َقَطط «َططإنه شاب َق»: وفيه
( َخلَّة)يريد من سبيل بينهما، وإمنا قيل له  «إنه خارج من َخلٍَّة بني الشام والعراق»: وفيه

                                 
ن عمرو بن العاص ، وكما يف حديث عبداهلل ب-حديث النواس بن مسعان-كما يف هذا احلديث (   )

 (. 9 )وسيأيت برقم 
 (.ب)و( س)، واملثبت من «يف»(: أ)يف األصل و(   )
 .«عن»(: س)يف (   )
 .«يف»(: أ)يف (  4)
 .«فتنته»(: ب)و( س)يف (  6)
 .«تعاىل»: زيادة( س)يف (  5)
 :قوله -«املصابيح»أحد شراح -عن املظهر (  46 /  ) «ح املشكاةشر»نقل الطيـيب يف (  9)

حيتمل أن يريد به حتقيق خروجه، يعين ال تشكوا يف خروجه، فإنه سيخرج ال حمالة، وأن يريد به »
وهذا هو الصواب؛ »: قال الطيـيب. «عدم علمه بوقت خروجه، كما أنه كان ال يدري مىت الساعة

 .«بذلك ألنه ميكن أن يكون قوله هذا قبل علمه 
 (. 94 /7)مرقاة املفاتيح : وينظر( 66 /  ) «دعون املعبو»ورجحه كذلك العظيم آبادي يف 

 (.ب)و( س)واملثبت من  «شديدة»(: أ)يف األصل و(  4)
 (.64  / )مادة قطط  «الصحاح»بنصه يف (  7)

رويناه بفتح : بفتح القاف والطاء على املشهور كما قال النووي، وقال القاضي عياض: وَقَطط
 (. 67/ )، املنهاج (96 /9)، املفهم (4 6/ )م إكمال املعل: ينظر. الطاء األوىل وكسرها
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ِخْطُت اليوم َخْيَطًة، أي : ما بينهما، يقال ( )ألن السبيل َخلَّ ما بني البلدين، أي أخذ َمِخْيط
 .( )ِسْرت َسْيرة

 .(4)ويؤنث ( )اخَلّل، ويذكَّر: ويقال للطريق يف الرمل
 .(6)أي أفسد: عثا يف األرض فهو عاٍث «ميينًا وعاَث مشااًل فعاَث»: وفيه

شارة إىل أنه ال يكتفي باإلفساد فيما يطؤه من البالد، ويتوجه إ «ومشااًل (5)ميينًا»: وإمنا قال
، بل يبعث سراياه ميينًا ومشااًل، فال يأمن من شره مؤمن، وال خيلو (9)واألََْنجاد إليه من األََْغوار
 .من فتنته موطن

 .إىل متام السؤال واجلواب... «بثه يف األرض؟وما ل: قلنا يا رسول اهلل»: وفيه

                                 
املمر : َمْزحفها، وامَلِخْيط: َمِخْيط احلية»(:  6  / )مادة خيط  «ترتيب اللسان»جاء يف (   )

 :واملسلك، قال ذو الرمة
 .ها.«َمِخْيُط شجاع آخر الليل ثائر  وبينهما َمْلقى زماٍم كأنه

 (. 67/ )مادة خلل  «الغريبني»نقله بنصه من ( خلة)هذا التعريف لـ(   )
 .بدون واو العطف «يذكر»(: أ)يف (   )
 (.545 /4)مادة خلل  «الصحاح»إىل هنا أخذه املؤلف من  «...ويقال للطريق»: قوله(  4)

الطريق بني الرمل خاًل، ألنه يتخلله، أي مسي : قال الليث»(:  5/69) «هتذيب اللغة»ويف 
 .«ينفذه

وقيل . -باخلاء املعجمة-اختلفت الرواية يف ضبطها فقيل ما تقدم  -َخلَّة-وهذه الكلمة : أقول
، التذكرة (94 /9)، املفهم (47 / )، مشارق األنوار ( 4/44)إكمال املعلم : ينظر. غري ذلك

 (.94 /4 )، املنهاج (957ص)
 (.97 /4 )، املنهاج (   / )، مشارق األنوار مادة عيث (4 4 /5)لصحاح مادة عثا ا: ينظر(  6)
 (.س)إىل هنا ساقط من  «وعاث مشااًل»: من قوله(  5)
 .مجع َغْور أو غار وهو ما اخنفض من األرض: األََْغوار(  9)

مادة جند و(     /5)ينظر ترتيب اللسان مادة غور . مجع َنْجد وهو ما ارتفع منها: واألجناد
(9/4 46.) 
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: مع قوله «يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة»: من هذا الفصل قوله  ( )يشكل
وصفت  (4)األيام على أهنا ( )امتداد تلك ( )وال سبيل إىل تأويل «وسائر أيامه كأيامكم»

: والضراء؛ ألهنم قالوا يارسول اهلل فيها من شدة البالء، وتفاقم البأساء (6)بالطول واالمتداد، ملا
 .احلديث «... «ال»: فذلك اليوم الذي كسنة، أيكفينا فيه صالة يوم؟ قال

أن  لنا بإخبار الصادق املصدوق  (4)تبني (9)قد: وباهلل التوفيق ومنه املعونة (5)فنقول
ب عن ذوي من الشبهات، ويقيض على يديه من التمويهات ما َيْسُل (6 )يبعث معه (7)الدجال

تسخري الشياطني »: األبصار أبصارهم؛ فمن ذلك (  )العقول عقوهلم، وخْيَطف من ذوي
إحياء امليت على حسب »، و( )«شره ناسًا من الناسح»، و( )«جميئه جبنة ونار»، و(  )«له

                                 
 .«مشكل»(: س)يف (   )
 (.أ)ساقطة من  «تأويل»(   )
 .«ذلك»(: س)يف (   )
 (.أ)ساقطة من  «على أهنا»(  4)
 .«وملا»(: س)يف (  6)
 (.س)، واستدركتها من (أ)سقطت من األصل و «فنقول»(  5)
 (.س)، واملثبت من «وقد»(: أ)يف األصل و(  9)
 .املثبت من بقية النسخ، و«بني»: يف األصل(  4)
 (.س)سقطت من  «الدجال»(  7)
 (.س)سقطت من  «معه»(  6 )
 .«أويل»(: ب)و( س)يف (    )
 :ورد هذا يف أكثر من حديث، منها(    )

يأيت األعرايب : وإن أشد ِفَتِنه... »: حديث أمساء بنت يزيد بن السكن رضي اهلل عنهما وفيه
بلى، فَتْمُثل الشياطني له حنو : فيقول: تعلم أين ربك؟ قال أرأيت إن أحييت لك إبلك، ألست: فيقول

ويأيت الرجل قد مات أخوه ومات أبوه، : قال. إبله، كأحسن ما تكون ضروعها، وأعظمه أسنمة
بلى، فَتْمُثل له : أرأيت إن أحييت لك أباك، وأحييت لك أخاك، ألست تعلم أين ربك؟ فيقول: فيقول

 .«الشياطني حنو أبيه وحنو أخيه
= 
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تقويته على من يريد إضالله؛ تارة باملطر والعشب، وتارة باألزمة »، و( )«ما يدعيه
 .(4)«واجلدب
إنه : ، فلم يستقم لنا تأويل هذا القول، إال بأن نقول(5)«(6)أسحر الناس»ال خفاء بأنه مث 

يأخذ بأمساع الناس وأبصارهم حىت خييل إليهم أن الزمان قد استمر على حالة واحدة؛ إسفار 
الليل ال ميد عليهم ُرَواقه، وأن الشمس ال تطوي  (9)بال إظالم، وصباح بال مساء، حيسبون أن

 (4)ضياءها، فيقعون يف حرية والتباس من امتداد الزمان، وتدخل عليهم الدواخل باختفاءعنهم 
اآليات الظاهرة يف اختالف الليل والنهار، فأمرهم أن جيتهدوا عند مصادفة تلك األحوال، 

 .كل صالة َقْدره، إىل أن يكشف اهلل عنهم تلك الغمة (7)وَيْقُدروا لوقت

                                 
. وهو حديث حسن(  5 )وحديث أمساء هذا سيأيت يف قسم احلسان من هذا الباب ورقمه 

 . واهلل أعلم
 .وغريه( 65 )و( 66 )ثبت هذا يف حديث حذيفة املتقدم برقم (   )
يتبع الدجال من يهود »: مل يتضح يل املراد، إال إن كان يريد من يتبعه كما يف حديث أنس مرفوعًا(   )

خرجه مسلم يف الفنت وأشراط الساعة، باب يف بقية من  «عليهم الطيالسة ون ألفًاأصبهان سبع
 (.744 ح 55  /4)أحاديث الدجال 

 .-حديث النواس بن مسعان-كما يف هذا احلديث (   )
ملدينة، باب ال يدخل الدجال وكما يف حديث أيب سعيد اخلدري، خرجه البخاري يف فضائل ا

، ومسلم (   9ح 476 ص)، ويف الفنت، باب ال يدخل الدجال املدينة ( 44 ح  9 ص)املدينة 
 (.4 7 ح 65  /4... )يف الفنت وأشراط الساعة، باب يف صفة الدجال وحترمي املدينة عليه

 .-حديث النواس-كما يف هذا احلديث (  4)
 .(أ)سقطت من  «الناس»كلمة (  6)
مل أقف على حديث هبذا، ولعل هذا القول من املؤلف مبين على ما يقع على يديه من اخلوارق مما تقدم (  5)

 .واهلل أعلم. وغريها
 (.أ)ليست يف  «أن»(  9)
 .«باختالف»(: أ)يف (  4)
 (.ب)والتصويب من  «الوقت»(: أ)و( س)يف األصل و(  7)
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 .( )لتأويل، واهلل املوفق إلصابة احلقهذا الذي اهتدينا إليه من ا
َسَرْحتها َسْرحًا، : ، تقول( )املال السائم: الساِرحة «فتروح عليهم ساِرحتهم»: وفيه

 .( )وَسَرَحت هي بنفسها ُسُروحًا، يتعدى وال يتعدى
أصاهبم امَلْحل، وهو انقطاع املطر، وُيبس : َأْمَحل القوم «فيصبحون ُمْمِحِلني»: وفيه

 .(4)األرض من الكأل
: ملك النَّْحل، ومنه قيل للسيد: الَيْعُسوب «فتتبعه كنوزها كَيَعاِسْيب النَّْحل»: وفيه

 . (6)َيْعُسوب قومه
 .أي سيدها (5)«هذا َيْعُسوب قريش»: ويف احلديث

                                 
ل القاضي عياض وابن اجلوزي وأبو العباس القرطيب وأبو األوىل محل احلديث على ظاهره، كما قا(   )

، ( 4/44)إكمال املعلم : لالستزادة ومناقشة ما ذكر املؤلف ينظر. عبداهلل القرطيب والنووي وغريهم
 (. 4 /7)، مرقاة املفاتيح (97 /4 )، املنهاج (996ص)، التذكرة (97 /9)املفهم 

سامت املاشية والغنم تسوم سومًا أي رعت حيث شاءت فهي : قالمن السَّْوم وهو الرَّْعي ي: السائم(   )
 (.64  /4)ترتيب لسان العرب مادة سوم . سائمة

 .مع بعض التصرف( 94 / )مادة سرح  «الصحاح»هذا التعريف بنصه يف (   )
 (.9 4 /6)مادة حمل  «الصحاح»هذا التعريف للَمْحل بنصه يف (  4)
 (. 4 / )مادة عسب  «الصحاح»يف  هذا اجلزء من التعريف بنصه(  6)

املراد مجاعة النحل، لكنه كىن عن »: وقال القاضي عياض. وهبذا فسر احلديثَ ابن قتيبة وآخرون
 .«اجلماعة باليعسوب وهو أمريها ألنه مىت طار تبعته مجاعته

، ولعل النكتة يف مجع «كنحل اليعاسيب»: يف الكالم نوع قلب، إذ حق الكالم: وقال القاري
 .واليعاسيب مجع يعسوب. ها...هو اإلمياء إىل كثرة الكنوز التابعة( اليعاسيب)

، إكمال املعلم ( 4 / )، مشارق األنوار مادة يعس (   / )املعلم للمازري : ينظر
، القناعة للسخاوي (5 7 /6)، ترتيب لسان العرب مادة عسب (46 /4 )، املنهاج (4/444)
 .(44 /7)، مرقاة املفاتيح (  ص)

هذا مروي عن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه، قاله يف عبدالرمحن بن عتاب بن أسيد؛ وكان قد (  5)
 .خرج يوم اجلمل مع عائشة رضي اهلل عنها فقتل، فرآه علي وهو قتيل، فقال هذا القول

= 
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..................................  ( )«ضرب َيْعُسوبُ الدِّْين بَذَنِبه»: ويف حديث آخر

                                 
غريب احلديث : ينظر. ومل أقف عليه مسندًا، إمنا ذكره هكذا بعض أهل اللغة والسري وغريهم

، (6 4/ )، الفائق (94  /4)، الغريبني مادة عسب (   / )، هتذيب اللغة (   / ) عبيد أليب
 . وغريها( 6 /6)اإلصابة 

، فإذا اهلل اهلل: لينقص اإلسالم حىت ال يقا»: هذا من قول علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه ومتامه قال(   )
ِعل ذلك ضرب يعسوُب الّدين بذنبه، فإذا فعل ذلك بعث قوم جيتمعون كما جيتمع َقَزع اخلريف، ُف

 .«واهلل إين ألعرف اسم أمريهم، ومناخ ركاهبم
 .ويتضح من هذا السياق أنه يف حكم املرفوع، ألنه ال جمال للرأي فيه

 :خترجيه
حدثنا أبو النضر، عن أيب ( النسخة املسندة -   /4) «غريب احلديث»أخرجه أبو عبيد يف 

 .خيثمة
  9/46... )يف الفنت، باب من كره اخلروج يف الفتنة «املصنف»وابن أيب شيبة يف 

 .حدثنا أبو معاوية(  4 9 ح
من طريق حمبوب ( 94 ح 66 / ) «أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعةشرح »والاللكائي يف 

 .ابن حمرز
. ي، عن احلارث بن سويد، عن علي بن أيب طالب، بهثالثتهم عن األعمش، عن إبراهيم التيم

 .واللفظ البن أيب شيبة

 :دراسة سند ابن أيب شيبة
تقدمت . ثقة أحفظ الناس حلديث األعمش، وقد يهم يف حديث غريه. أبو معاوية الضرير - 
 (.9 9ص)ترمجته 
أو -مات سنة سبع  .األسدي الكاهلي، أبو حممد الكويف، األعمشسليمان بن ِمْهران  -2
 .وأربعني ومئة -مثان

 .روى عن سعيد بن جبري، وأيب حيىي موىل َجْعدة وغريمها
 .وعبدالواحد بن زياد وغريمهاوعنه أبو معاوية الضرير، 
 .«امُلصحف امُلصحف»: كان شعبة إذا ذكره قال

= 
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 .«كنا نسمِّي األعمش سّيد احملدثني»: وقال أبو بكر بن عياش

 .«ثقة ثبت»: وقال النسائي
أحد األئمة الثقات، عداده يف صغار التابعني، ما نقموا عليه إال »: «امليزان»وقال الذهيب يف 

فال  (حدثنا): وهو يدلس، ورمبا دلس عن ضعيف، وال يدري به، فمىت قال»: ضًاوقال أي «التدليس
تطرق إليه احتمال التدليس، إال يف شيوخ له أكثرهم عنهم، كإبراهيم، وابن  (عن): كالم، ومىت قال

 .ها.«أيب وائل، وأيب صاحل السمان، فإن روايته عن هذا الصنف حممولة على االتصال
 .«افظ، عارف بالقراءات، ورع، لكنه يدلسثقة ح»: وقال ابن حجر

 .وجعله العالئي، وابن حجر يف املرتبة الثانية من مراتب املدلسني
، هتذيب (44 ،    ص)، جامع التحصيل (6 6 )، ميزان االعتدال (696 )هتذيب الكمال 

 (.66)، تعريف أهل التقديس (6 5 )، التقريب (76 /4)التهذيب 
مات سنة اثنتني . ، أبو أمساء الكويف-َتْيم الرباب- ريك التيميبن ش إبراهيم بن يزيد -3

 .كان عاملًا عابدًا صاحلًا كبري القدر. وتسعني وله أربعون سنة
 .روى عن احلارث بن سويد، وأبيه يزيد بن شريك، وعمرو بن ميمون وغريهم

 .س بن عبيد وغريهموعنه األعمش، و الثوري، ويون
 .«ن شابًا صاحلًا قانتًا هلل، عاملًا فقيهًا كبري القدر، واعظًاكا»: قال الذهيب

 .«ثقة، إال أنه يرسل ويدلس»: وقال ابن حجر
وال العالئي، لكن ذكره الشيخ مسفر  «ريف أهل التقديستع»مل يذكره احلافظ يف : أقول

 .وغريمها  «الصحيحني»وحديثه يف . «يس يف احلديثالتدل»الدميين يف املرتبة الثانية يف كتابه 
، هتذيب ( 4 ص)، جامع التحصيل (6/56)، سري أعالم النبالء (54 )هتذيب الكمال 

 (.47 ص)، التدليس يف احلديث (64 / )التهذيب 
 .مات بعد سنة سبعني. ، أبو عائشة الكويفالتيمي احلارث بن سويد -4

 .روى عن علي بن أيب طالب، وابن مسعود، وابن عمر رضي اهلل عنهم وغريهم
 .وعنه إبراهيم التيمي، وعمارة بن عمري، ومثامة بن عقبة وغريهم

 .«!هذا يسأل عنه؟مثل »: سئل عنه اإلمام أمحد فقال
 .وخرج له اجلماعة. «ثقة ثبت»: وقال ابن حجر

= 
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 . ( )َرب يف األرض ذاهبًافارق أهلَ الفتنة وَض: أراد. الدِّين وسيده ( )أي رئيس: ( )قال األصمعي
 .(6)تبعها النَّْحل بأمجعها (4)وإمنا ضرب املثل باليعاسيب ألهنا إذا خرجت من ُكْوِرها: قلت
صيد فقطعه ضرب ال: أي قطعتني، يقال: ْزَلَتْينِج «َرْمَية الَغَرض فيقطعه ِجْزَلَتْين»: وفيه
واجِلزال بكسر اجليم  (4)واجِلْزَلة. (9)اجِلَزال، أي زمن ِصرام النخل (5)جاء زمن: ويقال. ِجْزَلَتْين
 .(7)فيهما

                                 
، هتذيب (65 /4)، سري أعالم النبالء (  6 )، هتذيب الكمال (96/ )اجلرح والتعديل 

 (.6 6 )، التقريب (4  / )التهذيب 

 :احلكم على احلديث
 .صحيح هبذا السند

 (.549ص)تقدمت ترمجته (   )
 (.س)إىل هنا ساقط من  «آَخر»: من قوله(   )
مع تصرف -( 94  /4)مادة عسب  «الغريبني»مها من نقل املؤلف هذين احلديثني مع تفسري(   )

 .-يسري
هتذيب »، واألزهري يف (   / ) «يب احلديثغر»وقول األصمعي أورده أيضاً أبو عبيد يف 

 . وغريهم(    / ) «اللغة
 (.764 /9)ترتيب لسان العرب مادة كور . بضم الكاف يعين بيتها(  4)
 (. 4 /9)املفهم : يراجع(  6)
 .«زمان»(: س)يف (  5)
، ( 46/ )معجم مقاييس اللغة : وينظر(. 46 / )مادة جزل  «الغريبني»هذا التعريف بنصه يف (  9)

 (. 6 / )غريب احلديث للخطايب 
 .«اجلزالةو»(: س)يف (  4)
. «وىل الفتحاأل»: بل قال القرطيب .«بالوجهنيضبطناه »: قال القاضي عياض. وجيوز الفتح أيضًا(  7)

، املفهم (4/444)، إكمال املعلم (47 / )مشارق األنوار : ينظر .«املشهور الفتح»: وقال النووي
 (.46 /4 )، املنهاج ( 4 /9)
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 .( )امَلَحّز ( )إما سرعة نفوذ السيف فيه، وإما إصابته «ة الغرضَرْمَي»وأراد بـ
 .( )َرْمَية الَغَرضهو أن جيعل بني اجِلْزَلَتني : وقيل
بني ُشقََّتْين أو ُحلََّتْين، : ، واملعىن(4)هذا احلرف ُيروى بالدال والذال «ني َمْهُروَدَتْينب»: وفيه
 .(6)َهَرْدُت الثوب، أي شققته: من قوهلم

.......................... ....... (5)«بني ُمَمصََّرَتْين»: وهو مثل مايف غري هذا احلديث

                                 
 (.ب)و( س)، واملثبت من «إصابة»(: أ)يف األصل و(   )
 (.465/ )ترتيب لسان العرب مادة حزز . موضع احَلّز وهو القطع: امَلَحّز(   )
تقدمت )ومال إىل األول، ورجحه القرطيب، بينما صوب النووي الثاين  أورد القاضي عياض القولني(   )

، اجملموع املغيث مادة غرض ( 6 / )غريب احلديث للخطايب : وينظر كذلك( املصادر قبل هامشني
 (.   / )، النهاية ( 66/ )

تني من فوقها، الرواية الصحيحة بالدال املهملة، والتاء باثن»(:  4 /9) «املفهم»قال القرطيب يف (  4)
 .«وبعض احملدثني يقوهلا بالذال املعجمة، وحكى ابن األنباري أهنا تقال هبما، واملعروف األول

روي بالدال املهملة والذال املعجمة، واملهملة أكثر، »(: 46 /4 ) «املنهاج»وقال النووي يف 
أكثر ما يقع يف النسخ والوجهان مشهوران للمتقدمني واملتأخرين من أهل اللغة والغريب وغريهم، و

 .«باملهملة كما هو املشهور
(. 5 7 /5)مادة هرد  «الغريبني»هذا التعريف وما سيأيت أيضًا من كالم حوله مستفاد أكثره من (  6)

 (.665/ )، الصحاح (47 /5)هتذيب اللغة : وينظر كذلك
 .هذه اجلملة وردت يف حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه(  5)

 :خترجيه
، وابن حبان كما يف (4  4ح 9  /4)بو داود يف املالحم، باب خروج الدجال أخرجه أ

    /6 )عما يكون يف أمته من الفنت واحلوادث  يف التاريخ، باب إخباره  «اإلحسان»
 . عن هدبة بن خالد(   54ح

عن عفان بن ( 676/ )يف التاريخ  «ستدركامل»، واحلاكم يف (96 7ح  6 /6 )وأمحد 
 .مسلم

 .ا عن مهام بن حيىي، عن قتادة، عن عبدالرمحن بن آدم، عن أيب هريرة، مرفوعًاكالمه
= 



 963 الميسر في شرح المصابيح

                                 
 .ووافقه الذهيب «يح اإلسنادصح»: وقال احلاكم

عن (   75ح 77 /6 )، وأمحد (574 ح  6 /4) «سندهم»وأخرجه الطيالسي يف 
 .هشام

، (6 96 ح 9/477)يف الفنت، باب ما ذكر يف فتنة الدجال  «املصنف»وابن أيب شيبة يف 
 .من طريق سعيد بن أيب عروبة(   /5) «تفسريه»، والطربي يف (  75ح 74 /6 )وأمحد 

 .من طريق شيبان( 4 75)وأمحد 
 .من طريق احلسن بن دينار(  7 / )والطربي 

 .أربعتهم عن قتادة، به

 :دراسة سند الطيالسي
 (.6 7ص)تقدمت ترمجته . ثقة ثبت، وقد رمي بالقدر. الدستوائي هشام بن أيب عبداهلل - 
 (.   ص)تقدمت ترمجته . ثقة ثبت، كثري التدليس واإلرسال. السدوسي قتادة بن دعامة -2
بضم املوحدة ) البصري، املعروف بصاحب السقاية، موىل أم ُبْرُثن ن بن آدمعبدالرمح -3

 .من الثالثة. ُبْرُثم: ، ويقال(وسكون الراء بعدها مثلثة مضمومة مث نون
 .روى عن أيب هريرة، وجابر بن عبداهلل، وعبداهلل بن عمرو بن العاص

 .قتادة بن دعامة، وسليمان التيمي، وعوف األعرايب وغريهم وعنه
 .«الثقات»ذكره ابن حبان يف 
البأس به، حكاه ابن أيب : قال عثمان الدارمي عن ابن معني»: «التهذيب»وقال ابن حجر يف 

 .ها.«حامت
: البن أيب حامت «اجلرح والتعديل»ويف  «تاريخ عثمان الدارمي»الذي وقفت عليه يف : أقول

 .ها.ال أعرفه: عبدالرمحن بن آدم كيف هو؟ فقال: قلت ليحىي: قال عثمان الدارمي
وهذا هو الذي نقله ابن عدي والذهيب وغريمها، وأما ما نقله ابن حجر عن ابن معني فلم أره 

 .لغريه، ويترجح أنه نقل خاطئ
 .«صدوق»: «التقريب»ويظهر أيضًا أنه بىن على هذا النقل فقال يف 

مات يف خالفة عبدامللك بن مروان، »: «السري»فقال يف آخر ترمجته يف : فظ الذهيبوأما احلا
 .«وهو ثقة

 .« يعرفه ابن معنيجمهول، ومل»: «ضعفاءديوان ال»بينما قال يف 
= 
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 .( )اليت فيها ُصْفرة خفيفة: من الثياب ( )وامُلَمصَّرة
َهرَّْيُت : ، يقال(4)أي صفراوين( َمْهروَّتني: )إىل أن الصواب فيه ( )وقد ذهب القتيـيب
 .(6)العمامة، إذا لبستها صفراء

                                 
 .«ال أعرفه»: واقتصر يف بعض كتبه على نقل قول ابن معني

له أيضًا ابن ، وروى (4 6 ) «حيحهص»د روى له مسلم يف فق «قصدو»: خالصة حاله
ووثقه ابن حبان، وروى عنه مجاعة من الثقات، فحاله كما  -كما يف هذا احلديث-حبان واحلاكم 

 .واهلل أعلم. قال ابن حجر، وإن مل يثبت قول ابن معني يف تعديله
، ( 6/4)، ثقات ابن حبان (67 /6)، اجلرح والتعديل (566)تاريخ الدارمي عن ابن معني 

، ديوان ( 6 /4)، سري أعالم النبالء (966 )، هتذيب الكمال (74 /4)الكامل البن عدي 
، (   /5)، هتذيب التهذيب (6 44)، امليزان (  6 )، املغين يف الضعفاء (6 4 )الضعفاء 
 (.975 )التقريب 

 :احلكم على احلديث
 .-كما تقدم-احلديث هبذا السند ضعيف؛ من أجل قتادة فهو كثري التدليس واإلرسال 

أن قتادة مل يسمع من : عن ابن معني(  4 ص) «املراسيل»قل ابن أيب حامت يف وقد ن
 . ها.عبدالرمحن موىل أم برثن

 .«وهذا إسناد جيد قوي»(: 4  /7 ) «والنهايةالبداية »ومع هذا فقال ابن كثري يف 
 . واهلل تعاىل أعلم .«حيحإسناده ص»(: 5/657) «الفتح»وقال ابن حجر يف 

 .واملثبت من النسخ األخرى. «مصروامل»: يف األصل(   )
 (.965 /5)مادة مصر  «لغريبنيا»بنصه يف  «املمصرة»تعريف (   )
 .ليست واضحة( أ)وكالمها صواب ويف  «القتيب(: س)يف (   )

 (. 7 ص)تقدمت ترمجته . وهو أبو حممد عبداهلل بن مسلم بن قتيبة
 .«صفراوتني»(: أ) يف(  4)
 (.46 / ) «يب احلديثغر»كالم ابن قتيبة يف كتابه (  6)
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 [ب/64 ]

 .( )َمصََّرَتْينكأنه اختار ذلك ملكان امُل
، فتركنا ( )اختالف أصحاب الغريب يف مآخذ هذه الكلمة واشتقاقها ( )وقد ذكر اهلروي

 .ذكر استيعاب ذلك اكتفاًء مبا أشرنا إليه
 .(4)جبل بالشام: ُلّد «فيقتله بباب ُلّد»: وفيه
 (6)«دجال جببل الزيتونأن عيسى عليه السالم يقتل ال»: إن يف كتب أهل الكتاب: وقيل
 .وامُلسمَّى واحد/جبل الزيتون، اختلفا يف التسمية  (5)هو( ُلّد)فلعل 

وإن كان أحدمها غري اآلخر فالعربة مبا يف احلديث، فإنه حديث صحيح، وليس هذا بأول 
 .قول حرفوه

                                 
، (76 /5) «هتذيب اللغة»وينظر الرد عليه يف . كالم ابن قتيبة السابق مل يلق قبواًل لدى األكثر(   )

 (.   4 /9)، املفهم (6  / )مشارق األنوار 
 (.   ص)ته تقدمت ترمج. «غريبنيال»أبو عبيد، صاحب : اهلروي(   )
 (.5 7 /5)مادة هرد  «غريبنيال»كالم اهلروي يف (   )

 .ولالستزادة تراجع الكتب اليت تقدمت يف اهلوامش السابقة
يعين يف ثوبني مصبوغني  «األصح قول األكثر»(:  4 /9) «املفهم»وقال القرطيب يف 

مادة هرد  «الفائق»وهبذا املعىن قال الزخمشري يف . السابقة «تنيممصر»: واستشهد برواية. بالصفرة
 .واهلل أعلم(. 66 /4)

 (.454/ ) «رق األنوارمشا»كذا يف (  4)
بالضم والتشديد، قرية قرب بيت املقدس من : ُلّد»(: 6 /6) «معجم البلدان»وقال ياقوت يف 

معجم ما استعجم : وينظر .«نواحي فلسطني، بباهبا يدرك عيسى بن مرمي الدجال فيقتله
 (. 4 /4 )، املنهاج للنووي (   /4)، النهاية مادة لدد ( 6  /4)

، واأليب يف (4/445) «إكمال املعلم»، ويف -املوضع السابق- «قاملشار»ذكره القاضي عياض يف (  6)
 (.77 /7) «إكمال إكمال املعلم»

 (.أ)ليست يف  «هو»(  5)
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، مث ثنوا ليكون أبلغ يف ( )ة، عربوا بالقوة عن اليدأي ال طاق «( )بقتاهلم ( )ال َيَداِن»: وفيه
 .(4)املعىن

 .(9)ضمهم إليه: (5)أي «عبادي إىل الطور (6)فحرِّز»: وفيه
 .(7)وصححه بعض أهل العلم (4)«زَحوِّ»وزعم بعضهم أنه 

 .( )«فَحدِّر»: وزعم بعضهم
                                 

 (. 4 /4 )املنهاج . يدبكسر النون، تثنية : يدان(   )
كما -ومصادر التخريج، ولفظ احلديث ( ب)و( س)ويب من والتص «هميقاتل»(: أ)يف األصل و(   )

  .«ال يدان ألحد بقتاهلم»: -تقدم
 .«عربوا باليد عن القوة»: ولعله أراد أن يقول! كذا وردت العبارة(   )
مايل هبذا األمر َيد وال : يقال. أي ال قدرة وال طاقة»(:  6 /6)مادة يد  «النهاية»قال ابن األثري يف (  4)

 .«َيداِن؛ ألن املباشرة والدفاع إمنا يكون باليد، فكأن يديه معدومتان، لعجزه عن دفعه
 (. 46 /9)، املفهم ( 4 / )، مشارق األنوار (646 /5)الصحاح مادة يدى : وينظر

 .«يف»زيادة (: أ)يف (  6)
 (.أ)وتكررت يف األصل  «أي»(  5)
: يقال. واجعله هلم حرزًا... »: وزاد(  6 / )مادة حرز  «النهاية»هبذا النص ذكره ابن األثري يف (  9)

 .«أحرزت الشيء أحرزه إحرازًا، إذا حفظته وضممته إليك وصنته عن األخذ
باحلاء املهملة والراء والزاي، وهي رواية األكثر كما قال عياض وغريه،  «فحرِّز»: قوله: أقول

 .«هذه الرواية الصحيحة»: وقال أبو العباس القرطيب
، التذكرة (46 /9)، املفهم (4/445)، إكمال املعلم (4  / )مشارق األنوار : ينظر

 (. 4 /4 )، املنهاج ( 99ص)
باحلاء املهملة والواو والزاي، أي حنهم إىل الطور ليمتنعوا فيه من يأجوج ومأجوج وأزهلم عن (  4)

عندي صواب؛ ألن كل ما حوزته فقد  -يعين هذا والذي قبله-وكالمها »: ضقال عيا. طريقهم
 .«مل تقع لنا هذه الرواية، ومعناها واضح، وهو مبعىن األول»: وقال أبو العباس القرطيب .«أحرزته

 .املصادر السابقة: تنظر
 .أشار القاضي عياض إىل تصحيح بعض أهل العلم هلذا الوجه(  7)

 .-املوضع السابق- «كمال املعلمإ»و «املشارق»: ينظر
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 .( )بفتح اخلاء وامليم، وهو الشجر امللتف «حىت ينتهوا إىل جبل اخَلَمر»: وفيه
 .أي تبلغ الفاقة هبم إىل هذا احلد «حىت يكون رأس الثور»

 .وإمنا ذكر رأس الثور لتقاس البقية عليه يف القيمة
سه، أي تبلغ قيمة الثور إىل ما فوق املئة؛ نف( رأس الثور)وذهب بعضهم إىل أنه أراد بـ 

 .(4)يف الزراعة ( )الحتياجهم إليه
رأس ثور أو رأس من : ومل يصب؛ ألن رأس الثور قلما يراد به عند اإلطالق نفسه، بل يقال

، وما للمحصور والزراعة ال «ومن معه ُيْحصرون أن نيب اهلل »: الثور، مث إن يف احلديث
 !سيما على الطور

دوٌد يكون يف : النََّغف «النََّغَف يف رقاهبم فيصبحون َفْرَسى (6)فريسل اهلل عليهم»: هوفي
 .(5)أنوف اإلبل والغنم

                                 
أنزهلم إىل جهته أو ردهم : معناه»: ذكره القاضي عياض وقال. هذا وجه ثالث بالدال املهملة(   )

 .املصدران السابقان. «واصرفهم إليه
: وأما َحدِّر بدال مهملة فمعناه»: فقال(  99ص) «التذكرة»وذكره أبو عبداهلل القرطيب يف 

وذكر وجهًا آخر . «ر، من حدرت الشيء فاحندر، إذا أرسلته يف صبب وحدرأنزهلم إىل جهة الطو
كذا قيدناه يف . باجليم والواو والزاي( َجوِّز) «صحيح مسلم»قيدناه يف : قال احلافظ ابن دحية: فقال

 .ها.«جامع الترمذي»
أي باحلاء والزاي والباء، ( َحزِّب: )وقع يف بعض النسخ»: وذكر النووي وجهًا آخر فقال

 (.66 /5) «لديباجا»وتبعه السيوطي يف (.  4 /4 )املنهاج . ها.«امجعهم
 .وفسر يف احلديث بأنه جبل بيت املقدس(. 77 / ) «مشارق األنوار»بنصه يف (   )

 (.44 /4 )، املنهاج ( 9/ )، النهاية مادة مخر (4/444)إكمال املعلم : وينظر
 .«مث»: زيادة( س)يف (   )
 (.4/449) «مإكمال املعل»، و(94 / ) «املشارق»القاضي عياض يف : ذكر القولني(  4)
 .-كما تقدم-ومن لفظ احلديث ( أ)، وإثباهتا من (ب)و( س)ليست يف األصل و «عليهم»(  6)
 (.454 /5)ادة نغف م «الغريبني»بنصه يف (  5)

 .بفتح النون والغني املعجمة مث فاء، مجع َنَغَفة: والنََّغف
= 
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: ومنه. إذا كسرها وقتلها: مجع َفِرْيس، كقتيل وَقْتَلى، من فرَس الذئُب الشاَة: وَفْرَسى
 .( )«دريسة األسف»

 .كل شيء يفرسهم دفعة واحدة، فيصبحون َقْتَلى ( )يريد أن القهر اإلهلي الغالب على
على أنه سبحانه يهلكهم يف أدىن ساعة بأهون ( َفْرَسى)و( النََّغف: )وقد نبه بالكلمتني، أعين

رؤوسهم، شيء، وهو النََّغف، فيفرسهم فرَس السَُّبِع فريَسته، بعد أن طارت ُنَعَرُة الَبْغي يف 
 .فزعموا أهنم قاتلوا من يف السماء

من ( بالكسر)َزِهَمْت يدي : بالتحريك مصدر قولك: الزََّهم «َزَهُمُهم ( )ألهم إال»: وفيه
 .(4)الزُُّهوَمة، فهي َزِهَمة، أي َدِسَمة

 .وعليه أكثر الروايات فيما أعلم، وفيه من طريق املعىن َوْهٌن
 . (6)وضم الزاي مع فتح اهلاء أصح معىن، وهو مجع ُزْهَمة؛ وهي الريح املنتنة

 .( )املمتلئة، واجلمع َزَلف ( )تحريك، امَلْصَنَعةبال: الزََّلَفة «فيتركها كالزََّلَفة»: وفيه

                                 
، املفهم (6 4 /4)، الصحاح مادة نغف (46 / )ديث أليب عبيد غريب احل: ينظر

 (. 4 /4 )، املنهاج (46 /9)
 (.47 / )، مشارق األنوار (7 4 /6)، الغريبني مادة فرس (466/  )هتذيب اللغة : ينظر(   )
 (.أ)سقطت من  «على»(   )
 .ومصادر التخريج( س)، والتصويب من «مألهم»(: أ)األصل و(   )
 (.745 /6)هم مادة ز «الصحاح»ذا التعريف بنصه يف ه(  4)

 (.بفتح الزاي واهلاء، وبابه فرح)وأكثر الشراح ضبطوه هبذا 
 (.4/46)، القاموس ( 4 /4 )، املنهاج (46 /9)، املفهم (76 / )مشارق األنوار : ينظر

رائحته اليت  كراهة طبعية يف: هومة يف اللحمالزُّ»(: 55 /5) «هتذيب اللغة»وقال األزهري يف 
 .«...خلقت عليها بال تغري وإنتان، وذلك مثل رائحة اللحم الغّث، أو رائحة حلم السباع

 .-املواضع السابقة- «القاموس»و «الصحاح»و «ذيب اللغةهت»: ينظر(  6)
 .بضم الزاي وسكون اهلاء «مجع ُزْهمة»: وقوله

، شرح املصابيح للبيضاوي ( 7 / )النهاية مادة زهم : وبشأن األخذ هبذا املعىن يراجع
 (.76 /7)، مرقاة املفاتيح (أ/   ل)
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العظم املستدير فوق الدماغ، وهو أيضًا : يف األصل الِقْحف «فيستظلون بِقْحِفها»: وفيه
 .( )إناء من خشب على مثاله كأنه نصف قدح
 .(4)واستعري ههنا ملا يلي رأسها من القشر

. اجلماعة من الناس ال واحد له من لفظه، وهو مهموز: الِفئام «ئاملتكفي الِف»: وفيه
 .(5()6)غري مهزالِفيام ب: والعامة تقول

                                 
 (.57/ )القاموس مادة صنع . كاحلوض جيمع فيها ماء املطر: امَلْصَنَعة(   )
 (.96  /4)مادة زلف  «الصحاح»هذا التعريف بنصه يف (   )

النهاية . «مصانع املاء اد أن املطر ُيَغدِّر يف األرض فتصري كأهنا َمْصَنَعة منأر»: قال ابن األثري
 (.97 / )مادة زلف 

وذكر القاضي عياض وغريه أوجهاً أخرى يف ضبط هذه الكلمة ويف معناها، ومن ذلك ما أثر عن 
شبهها »: قال النووي. وبه قال اللغويان أبو زيد األنصاري وثعلب. ابن عباس أنه فسرها باملرآة
 .«باملرآة يف صفائها ونظافتها

، (44 / )، مشارق األنوار (44 / )تصحيفات احملدثني : وجه واألقوال يفوتراجع بقية األ
 (. 4 /4 )، املنهاج ( 99ص)، التذكرة (45 /9)، املفهم (4/449)إكمال املعلم 

 .مع بعض التصرف(   4 /4)مادة قحف  «حاحالص»هذا التعريف من (   )
قشرها، تشبيهًا بقحف الرأس، وهو الذي أراد »(: 5 /4)قحف  مادة «النهاية»قال ابن األثري يف (  4)

 .«هو ما انفلق من مججمته وانفصل: فوق الدماغ، وقيل
 (. 4 /4 )، املنهاج (45 /9)املفهم : وينظر

 .«ةمهز»(: أ)يف (  6)
 (.666 /6)مادة فأم  «الصحاح»نقله بلفظه من  «الفئام»ما تقدم يف تعريف (  5)

ياء باثنتني حتتها، أي اجلماعة، وبعضهم ال جييز إال بكسر الفاء بعدها »: وقال القاضي عياض
 .«اهلمز، وبعضهم ينكر فيه اهلمز

 (. 4 /4 )، املنهاج (94 / )، مشارق األنوار (4/444)إكمال املعلم : ينظر
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وأوهلا الشَّْعب، مث الَقِبيلة، مث . يف العشائر أقل من البطن ( )الَفْخذ «لتكفي الَفْخذ»: وفيه
 .( )الَفِصيلة، مث الِعمارة، مث الَبْطن، مث الَفْخذ

وَهَرَج يف . القتل، وسرعة َعْدو الفرس: جيف اهَلْر ( )األصل «فيهايتهارجون »: وفيه
 .أي َخَلط: حديثه

                                 
 (.س)سقطت من  «الفخذ»(   )

ح الفاء خبالف الَفِخذ اليت هي العضو فإهنا تأيت بفت. بفتح الفاء وسكون اخلاء: والَفْخذ هنا
، ( 4 / )، مشارق األنوار ( 4/44)معجم مقاييس اللغة : ينظر. وكسرها وسكون اخلاء وكسرها

 (.94ص)، املطلع على أبواب املقنع (45 /9)املفهم 
 (.654/ )مادة فخذ  «الصحاح»بلفظه يف ( الفخذ)هذا الكالم عن (   )

 «الصحاح»ذكر ذلك صاحب  وهذا الترتيب يف األنساب مروي عن ابن الكليب عن أبيه، كما
 «هتذيب اللغة»كما يف ( الفصيلة)ونقله آخرون عنه دون ذكر (. 66 / )يف مادة شعب 

 .وغريمها( 49 ص) «فقه اللغة»و( 7  /9)
وذهب الزبري بن بكار إىل ترتيبها إىل ست طبقات كما تقدم، لكنه جعل الفصيلة يف اآلخر بعد 

 .الفخذ
( 66/ )، السرية احللبية (96  /4)لسان العرب مادة شعب ، ترتيب (45 /9)املفهم : ينظر

 :وقد نظمها الزين العراقي يف قوله»: وفيه
 فصلهـا الزبري وهي ستة    للعرب العربا طباق عدة
 .«عمارة بطن فخذ فصيلة    أعم ذاك الشعب فالقبيلة

 .-املوضع السابق- «ترتيب اللسان»وصوب هذا الرأي ابن َبرِّي كما يف 
فخذ، وهي القطعة من أقرب من ال الفصيلة»: (7  /9) «اللغة هتذيب»وقال األزهري يف 

 .«أعضاء اجلسد، وكان العباس فصيلة النيب 
الباب الثامن  «األحكام السلطانية»املاوردي يف : -أعين رأي الزبري-ومشى على هذا الترتيب 

 (. 4 4/ )عشر 
، املطلع (56 / )صبح األعشى : ومثت آراء أخرى، تراجع يف املصادر السابقة، وينظر كذلك

 (.49 / )على أبواب املقنع 
 (.س)واملثبت من . «واألصل»(: أ)يف النسخة األصل و(   )
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: باَت فالٌن َيْهِرجها: ، يقال( )أي خيتلطون ويتفاسدون ويتسافدون «ُجونيتهاَر»ومعىن 
 .( )أي ينكحها
اليت وردت يف هذا احلديث وغريه من  ( )أوليس يف هذه األشياء اخلارقة للعادة: فإن قيل

على يديه، مضلة للعقول، ومدعاة إىل اتباع الباطل، وإخالل مبا  أحاديث الدجال، وظهورها
 اهلل أنبياءه من املعجزات؟ (4)ىأعط

 (5)أن امللعون إمنا ُتِرك وذلك؛ ألن يف نفس القضية ما يردع املتبصر عن: (6)فاجلواب
 .االلتفات إليها فضاًل عن قبوهلا

ال مساغ له يف العقول، وال موقع له مث إنه ال يدعي النبوة، بل يدعي الربوبية، وهذا مما 
 .يف َنْفس املدعي (4)القلوب؛ لقيام دالئل احلدث (9)من

                                 
 (.س)ليست يف  «ويتسافدون»(   )
 «اجملموع املغيث»من  -مع بعض التصرف اليسري-نقله  «يتهارجون فيها»ما ذكره املؤلف حول (   )

 (. 66 / )ديث غريب احل»وبعضه عند أيب عبيد يف (.  47/ )مادة هرج 
كما يفعل أي جيامع الرجال النساء حبضرة الناس »(:  4 /4 ) «املنهاج»وقال النووي يف 

َهَرج زوجته أي جامعها، يهرجها : اجلماع، يقال: احلمري، وال يكترثون لذلك، واهلرج بإسكان الراء
 (.6  / )، مشارق األنوار (5/49)هتذيب اللغة : وينظر .«بفتح الراء وضمها وكسرها

 .واملثبت من النسخ األخرى «العادة»: يف األصل(   )
 .(ب)و( س)ملثبت من ، وا«أعطاه»(: أ)يف األصل و(  4)
، املنهاج (44 ، 59 /9)، املفهم (447، 4/496)، إكمال املعلم (4  / )املعلم للمازري : ينظر(  6)

( 4/ 46 ، 9 .) 
 .«على»(: أ)يف (  5)
 .«يف»(: س)يف (  9)
 .ك يف األصل مث عدلتويبدو أهنا كانت كذل «ديثاحل»(: أ)و( ب)يف (  4)

عند املازري والنووي،  -«احلدوث»أعين بلفظ -ردت هكذا فقد و «حلدوثا»واملراد هبا 
 .مجيعهم يف املصادر السالفة. عند القرطيب «حدثه»وعند عياض،  «احلدث»وبلفظ 

 .عبارة عن وجود الشيء بعد عدمه، وكونه مفتقرًا إىل غريه: واحلدوث
= 
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حىت ُأْلِزم النقص الذي ال ينفك عنه، وال خيفى على الناظر مكانه؛  ( )مع أنه مل ُيترك ودعواه
 يقله ولكن أقول لكم فيه قواًل مل»: بقوله وهو العور الذي به، وإىل هذا املعىن أشار النيب 

 .( )احلديث «...نيب لقومه؛ تعلمون أنه أعور
 .وحيتمل أن أحدًا من األنبياء مل ُيكاَشف أو مل ُيخرب بأنه أعور

، حىت يكون هو الذي يبني هبذا وحيتمل أنه ُأخرب، ومل ُيَقدَّر له أن خيرب عنه كرامة لنبينا 
األلباب  ( )عن ذويالوصف دحوض حجته الداحضة، ويبصر بأمره ُجهال العوام فضاًل 

 .(4)واألفهام

                                 
 (. 4ص)جاين ، التعريفات للجر(94 / )الصحاح مادة حدث : ينظر

 .ليستقيم املعىن( س)واملثبت من . «اهدعو»(: أ)يف األصل و(   )
متفق عليه من حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما، وهو حديث طويل سيأيت يف باب قصة ابن صياد (   )

، وهذا القدر منه خرجه البخاري يف اجلهاد والسري، باب كيف يعرض اإلسالم على (54 )برقم 
     : ، ويف أحاديث األنبياء، باب قول اهلل عز وجل(669 ح 6 5ص)الصيب 
 67  ص)اخسأ : ، ويف األدب، باب قول الرجل للرجل(9   ح 597ص[ )6 : هود]  
 (.9  9ح 476 ص)، ويف الفنت، باب ذكر الدجال (96 5ح

 (.57 : 76ح 46  /4)ومسلم يف الفنت وأشراط الساعة، باب ذكر ابن صياد 
 (.أ)سقطت من  «ويذ»(   )
بالتنبيه املذكور، مع  إن السر يف اختصاص النيب : قيل»(:  6 /  ) «الفتح»قال ابن حجر يف (  4)

 .«أنه أوضح األدلة يف تكذيب الدجال؛ أن الدجال إمنا خيرج يف أمته دون غريها ممن تقدم من األمم
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فتلقاه امَلَساحل َمَساحل »: يف حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه ومنه قوله  -64 
 .( )«الدجال

 .( )وقد مر تفسريها. قوم ذوو ِسالح ( )مجع َمْسَلحة، وهم: املساحل
: ويف معناه .(4)َوَشْرُت اخلشبة بامِلْيشار، وهو غري مهموز: يقال «بامِلْيشار روَشُيَف»: وفيه 

 .(6)(بالنون) نشرت اخلشبة باملنشار

                                 
، يتوجه ِقَبله رجل من املؤمننيخيرج الدجال ف» :ولفظه(    4ح  66/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

فيقولون : أعمد إىل هذا الذي خرج، قال: أين تعمد؟ فيقول: فتلقاه امَلساحل َمساحل الدجال فيقولون له
أليس قد هناكم : ضاقتلوه، فيقول بعضهم لبع: ما بربنا خفاء، فيقولون: أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول: له

يا أيها الناس هذا الدجال : ربكم أن تقتلوا أحدًا دونه؟ فينطلقون به إىل الدجال، فإذا رآه املؤمن قال
خذوه وُشجُّوه، فيوسع ظهره وبطنه : فيأمر الدجال به فُيشجُّ، فيقول: ، قالالذي ذكر رسول اهلل 

فيؤمر به فيوشر بامِلْيشار : ملسيح الكذاب، قالأنت ا: فيقول: أو ما تؤمن يب؟ قال: فيقول: ضربًا، قال
قم، فيستوي قائمًا، : مث ميشي الدجال بني القطعتني، مث يقول له: من َمْفِرقه حىت يفرق بني رجليه، قال

يا أيها الناس إنه ال يفعل : مث يقول: ما ازددت فيك إال بصرية، قال: أتؤمن يب؟ فيقول: مث يقول له
فيأخذه الدجال ليذحبه، فُيجعل ما بني رقبته إىل َتْرُقَوته حناسًا، فال : اس، قالهذا بعدي بأحٍد من الن
فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أمنا قذفه إىل النار وإمنا ألقي : يستطيع إليه سبياًل، قال

 .«هذا أعظم الناس شهادة عند رب العاملني: يف اجلنة، فقال رسول اهلل 
 :خترجيه

 (.4 7 :    ح 65  /4... )مسلم يف الفنت وأشراط الساعة، باب يف صفة الدجالأخرجه 
 .«وهو»(: س)يف (   )
 .من هذا البحث( 46 )عند شرح احلديث رقم (   )
وقال يف مادة أشر . «لغة يف أشرت»: وزاد( 446/ )مادة وشر  «الصحاح»ما تقدم بنصه يف (  4)

 .«زأشرت اخلشبة باملئشار، مهمو»(: 697/ )
باهلمز، ومجعه مآشري، وقد  املئشار: يقال»: (46  ص) «إصالح املنطق»قال ابن السكيت يف (  6)

امليشار بال مهز، وقد وشرت اخلشبة فهي : ويقال أيضًا. شرت اخلشبة فهي مأشوره، وأنا آشرأ
= 
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 .( )«فيوشر»: ( )ويف هذا احلديث بالياء ال غري؛ يدل عليه قوله

                                 
: وينظر. «وهي منشورة، وأنا ناشرمنشار، وقد نشرت اخلشبة : ويقال أيضًا. موشوره، وأنا واشر

 (.6 4/  )هتذيب اللغة 
 (.س)ليست يف  «قوله»(   )
مشارق . «النونبيقال باهلمز وبالياء و»: وقال القاضي عياض. كذا جزم املؤلف أهنا بالياء ال غري(   )

 .«املئشار باهلمز هو الصحيح املعروف»(: 47 /9) «املفهم»وقال القرطيب يف (. 96/ )األنوار 
واملئشار هبمزة بعد امليم، هكذا الرواية يؤشر باهلمز، »(: 45 /4 ) «نهاجامل»وقال النووي يف 

وهو األفصح، وجيوز ختفيف اهلمزة فيهما، فيجعل يف األول واوًا، ويف الثاين ياًء، وجيوز املنشار 
 .«بالنون

 «شروفي»: إذ قولهفيه حبث؛ »: على كالم املؤلف فقال( 75 /7) «املرقاة»وعلق القاري يف 
يصح مهزه وإبداله من مهز  «امليشار»وكذا . حيتمل أن يكون باهلمز، وأن يكون بواو مبدلة أو أصليه

بناء على التفنن يف العبارة؛  -بالنون-أو من واو، وهذا ال ينايف أن يكون باهلمز، وأن يكون املنشار 
شقه، : أشر اخلشب باملئشار: «القاموس»ويف . مع أنه هو املشهور باعتبار اللغة على لسان العامة

وبه . انتهى. أشرها باملئشار إذا نشرهايف حنته، ووشر اخلشبة بامليشار غري مهموز لغة : ونشر اخلشب
 .انتهى كالم القاري. «يعلم أن األصل هو اهلمز، والواو لغة يف الشق، والنون خاص مبعىن النحت
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مسعت منادي » :رضي اهلل عنها ( )ديث فاطمة بنت قيس القرشية الفهريةومنه ح -67 
 .( )احلديث «...الصالَة جامعة: ينادي رسول اهلل 

                                 
صحابية مشهورة، من املهاجرات . رية، أخت الضحاك بن قيسفاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفه(   )

 اأُلَول، وهي اليت طلقها زوجها فخطبها معاوية بن أيب سفيان وأبو جهم، فأشار عليها رسول اهلل 
 .توفيت يف خالفة معاوية. بأسامة بن زيد فتزوجت به

 (.564  )، اإلصابة (7  / )، سري أعالم النبالء ( 7 9)أسد الغابة : ينظر
مع رسول اهلل  فخرجت إىل املسجد فصليت: وتتمته( 4  4ح 664/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

هل : ليلزم كل إنسان مصاله، مث قال»: ، فلما قضى صالته جلس على املنرب وهو يضحك، فقال
، ولكن إين واهلل ما مجعتكم لرغبٍة وال لرهبٍة: اهلل ورسوله أعلم، قال: تدرون مل مجعتكم؟ قالوا

مجعتكم ألن متيمًا الدَّاِريَّ كان رجاًل نصرانيًا فجاء وأسلم وحدثين حديثًا وافق الذي كنت أحدثكم 
به عن املسيح الدجال، حدثين أنه ركب يف سفينة حبرية مع ثالثني رجاًل من َلْخٍم وُجذام، فلعب هبم 

يف البحر، فَأْرَفؤا إىل جزيرة يف البحر حني تغرب الشمس، فجلسوا يف َأْقُرب السفينة  املوج شهرًا
: فدخلوا اجلزيرة فلقيتهم دابة َأْهَلُب كثرُي الشعر ال يدرون ما ُقُبله من دبره من كثرة الشعر، قالوا

: ىل خربكم باألشواق، قالأنا اجَلسَّاَسة، انطلقوا إىل هذا الرجل يف الدَّْير فإنه إ: ويلك ما أنت؟ قالت
فانطلقنا سراعًا حىت دخلنا الدَّْير، فإذا فيه أعظم : ملا مسَّت لنا رجاًل َفِرْقنا منها أن تكون شيطانة، قال

: إنساٍن ما رأيناه قط خلقًا وأشدُّه ِوثاقًا، جمموعة يداه إىل عنقه ما بني ركبته إىل كعبه باحلديد، قلنا
حنن أناس من العرب ركبنا يف : على خربي، فأخربوين ما أنتم؟ قالوا قد قدرمت: ويلك ما أنت؟ قال

أنا اجلساسة اعمدوا إىل : سفينة حبرية، فلعب بنا البحر شهراً فدخلنا اجلزيرة فلقيتنا دابة َأْهَلب، فقالت
أما إهنا : لنعم، مث قا: أخربوين عن خنل َبْيسان هل تثمر؟ قلنا: هذا يف الدَّْير، فأقبلنا إليك سراعًا، فقال

أما إن : هي كثرية املاء، قال: أخربوين عن حبرية َطَبِريَّة هل فيها ماء؟ قلنا: يوشك أن ال تثمر، قال
أخربوين عن عني ُزَغر هل يف العني ماء؟ وهل يزرع أهلها مباء العني؟ : ماءها يوشك أن يذهب، قال

قد : ربوين عن نيب اأُلمِّيِّني ما فعل؟ قالواأخ: نعم هي كثرية املاء، وأهلها يزرعون من مائها، قال: قلنا
كيف صنع هبم؟ فأخربناه أنه قد ظهر : نعم، قال: أقاتله العرب؟ قلنا: خرج من مكة ونزل يثرب، قال

إين أنا : أما إن ذلك خري هلم أن يطيعوه، وإين خمربكم عين: على من يليه من العرب وأطاعوه، قال
اخلروج، فأخرج فأسري يف األرض فال أدع قرية إال هبطتها يف  املسيح، وإين أوِشك أن يؤذن يل يف

أربعني ليلة غري مكة وطيبة، مها حمرمتان عليَّ كلتامها، كلما أردت أن أدخل واحدًة منهما استقبلين 
= 
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 [أ/67 ]

 .حال عنها: ( )«جامعة»و. ( () )أي احضروا الصالة: الصالَة جامعة
 .هذه الصالة جامعة: ، أي(هذه)ووجه الرواية بالرفع أن يقدر 

 .على احلال( جامعة)وجيوز أن تنتصب 
باملعىن املراد  (4)واحلث عليها كان النصب أجود وأشبه/وملا كان هذا القول للدعاء إليها، 

 .(6)منه
أي قربتها من : َأْرَفْأت السفينة ُأْرِفُئها ِإْرفاًء: (9)قال األصمعي «ا إىل جزيرةَفَأْرَفُأو»: (5)وفيه
 .الشَّطِّ

                                 
 ملك بيده السيف صَُلتًا يصدين عنها، وإن على كل َنْقب منها مالئكة حيرسوهنا، قال رسول اهلل 

فقال  «هذه طيبة هذه طيبة، يعين املدينة، أال هل كنت حدثتكم ذلك؟: ه يف املنربوطعن مِبْخَصَرِت
وأومأ بيده إىل  «، ال بل من قبل املشرق ما هوأال إنه يف حبر الشام أو حبر اليمن»: نعم، فقال: الناس
 .املشرق

 : خترجيه
وفيه زيادة (  74 ح  5  /4)وأشراط الساعة، باب قصة اجلساسة أخرجه مسلم يف الفنت 

 .يف أوله
 (.س)تكررت يف  «جامعة أي احضروا الصالة»: مجلة(   )
اد به األظهر أنه ليس دعاء للصالة، وإمنا املر»(:   7/4) «إكمال إكمال املعلم»قال األيب يف (   )

 (.75 / )األنوار  مشارق: وينظر .«االجتماع ألمر، كما يقتضيه احلديث
، وقد أحلقت هبامش األصل وبعدها عالمة (أ)سقطت من  «جامعةو أي احضروا الصالة»: مجلة(   )

 (.ب)و( س)وهي مثبتة يف (. صح)
 .وهو املناسب للسياق( ب)و( س)واملثبت من . «وأثبت»(: أ)يف األصل و(  4)
األول على اإلغراء، والثاين ( جامعة)و (الصالة)هو بنصب »(: 74 /4 ) «املنهاج»قال النووي يف (  6)

 . «على احلال
 (. 7/46)، مرقاة املفاتيح (45 / )و مادة صلى ( 67 / )املصباح املنري مادة مجع : وينظر

 .، وهو اجلاري على اجلادة اليت سلكها املؤلف(أ)و( س)واملثبت من . «ومنه»(: ب)يف األصل و(  5)
 (.549ص)تقدمت ترمجته (  9)
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أي املوضع الذي ُتَشد : ، على اإلبدال، وهذا َمْرفأ السفن(بالياء) ( )ُأْرِفيها: وبعضهم يقول
 .( )إليه وُتوَقف عنده

، وهو سفينة صغرية (4)ببضم الراء، مجع قاَر: َأْقُرب «السفينة بُرْقسوا يف َأفجل»: ( )وفيه
 .(5()6)تكون مع أصحاب السفن البحرية ُتْستَخفُّ حلوائجهم

 .(9)تفتح منه الراء وتكسر، والفتح أكثر وأشهر: والقاَرب
 .بَليقع موقع التفسري ألْه «كثري الشعر»: قوله: قلت «بَلدابة أْه»: وفيه

                                 
 .«أرفينا»(: ب)و( س)يف (   )
 (.997/ )مادة رفأ  «اجملموع املغيث»ما تقدم بلفظه يف (   )

  .«أي التجأوا إليها»: -يف معىن احلديث-( 76 /4 ) «املنهاج»وقال النووي يف 
يقال . لرب ليصلحوهاأي أدنوا سفينتهم من ا»(:  4 ص) «املفصح املفهم»ن هشام يف وقال اب

 . «...جلأت إليه: أرَفْأُت إىل الشيء
 (.79 /9)، املفهم (4/477)، إكمال املعلم (4  / )، املعلم (44 /6 )هتذيب اللغة : وينظر

 .كما هي جادة املؤلف( أ)واملثبت من  «ومنه»(: س)يف األصل و(   )
 (. قوارب: )هذا اجلمع على غري قياس كما قال غري واحد، والقياس(  4)

  .«، لكنه خالف القياسهو صحيح»: وقال النووي
 «َأْقَرب السفينة»: وفسروا قوله. ال جيمع فاعل على أفعل: وأنكر بعض العلماء هذا، وقالوا

 . وقيل غري ذلك. عىن أدانيها، أي ما قارب األرض منهامب
، ( 54/ )رب ، اجملموع املغيث مادة ق(4  / )، مشارق األنوار (4  / )املعلم : ينظر

 (.76 /4 )، املنهاج (79 /9)، املفهم (94 ص)، املفصح البن هشام (4/477)إكمال املعلم 
ل عنها ووهو املوافق ملا ورد يف املصادر املنق ،(ب)و (س)واملثبت من  «حبوائجهم»(: أ)يف األصل و(  6)

 .ستأيتكالصحاح و
ونسبه ِللَّيث، (    /7)هتذيب اللغة : منهاهذا التعريف للقارب ورد هبذا اللفظ يف عدة مصادر ( 5)

لقرهبا  هنا مسيت بذلكأك»: وزاد(  6/4)، معجم مقاييس اللغة (77 / )الصحاح مادة قرب 
 .«منهم

 .-املوضع السابق-املفهم، واملنهاج : ينظر(  9)
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 .( )الفرس الكثري اهُلْلب: واألََْهَلب. ما غلظ من شعر الذنب: واهُلْلَبة
، ( )أي شديد نزاع النفس إىل ما عندكم من اخلرب «واقْشوهو إىل خربكم باألََ»: وفيه
 .، أو كأنه مهتم هبا( )كأن األََْشواق ملصقة بهحىت 

 .(4)يريد أين أخربكم خبربي فال أحبسه عنكم «َقَدْرمت على خربيقد »: وفيه
 .(6)بالباء املفتوحة، قرية من قرى الشام: سانْيَب «سانْيفأخربوين عن خنل َب»: وفيه

                                 
 (.4  / )مادة هلب  «الصحاح»إىل هنا بنصه يف  «واهللبة»: قوله(   )

حيوان : محاًل على املعىن، وكأنه قال (بَلأْه)َذكََّر »(: 74 /9) «فهمامل»وقال القرطيب يف 
 .«هْلباء كأمحر ومحراء: ؛ ألن قياس َأْهَلب(َهْلباء: )َأْهَلب أو شخص، ولو راعى اللفظ لقال

نزاع النفس إىل : الشَّوق واالْشتياق»(: 664 /4)مادة شوق  «الصحاح»قال اجلوهري يف (   )
 (.  5  /4)ترتيب اللسان : ينظر. ْشواقواجلمع َأ .«الشيء

 .«أي حبال شدة شوق»(: 5  / ) «املشارق»وقال عياض يف 
 (.س)سقطت من  «به»(   )
وقال البيضاوي . «عليه، وقدرمت إىل الوصول إليه عتملطاأي »(: 77 /9) «املفهم»قال القرطيب يف (  4)

 .«...أي متكنتم من خربي»(: ب/   ل) «املصابيح شرح»يف 
بفتح الباء املوحدة وسكون املثناة التحتية بعدها سني مهملة، مواضع عدة كما ذكر البلدانيون، : َبْيسان(  6)

، وغرب هنر (كم4 )منها ما ذكره املؤلف، وموقعها اليوم يف فلسطني جنوب حبرية طربية وتبعد عنها 
، موسوعة (9 6/ )لدان ، معجم الب( 7 / )معجم ما استعجم : ينظر(. كم5)األردن وتبعد عنه 

مرارًا فلم أر فيها غري خنلتني حائلتني، وهو من  وقد رأيتها»: قال ياقوت(. 56 ص)املدن العربية 
 .«عالمات خروج الدجال
ذكر القاضي عياض يف . موضع ببالد احلجاز يف جهة خيرب من املدينة: ومن املواضع أيضًا

إىل ( 57ص) «املفصح املفهم»ر ابن هشام يف وأشا. أنه هو املراد(  6 / ) «نوارمشارق األ»
خالصة الوفاء : ينظر أيضًا. «وأحسب املسؤول عنه الذي ببالد احلجاز»: هذين املوضعني مث قال

( /659.) 
الذي أراه أن هذا املوضع هو »: قال ياقوت. بل املراد يف احلديث موضع معروف باليمامة: وقيل

، معجم أعالم منت ( 4 / )مراصد االطالع : ينظرو. مث ذكر حجته «املوصوف بكثرة النخل
 (.77ص)احلديث حملمد التوجني 
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 .( )والغني املنقوطتني، وهي أيضاً بالشام ( )يُزَغر على زنة ُزَفر، بالزا «ُزَغر ( )عني»: وفيه
يشبه هذا القول قول من عرف احلق، : فإن قيل «إن ذلك خري هلم أن يطيعوه»: وفيه

 فما وجه قوله هذا؟ساهم، واملخذول من البعد من اهلل مبكان مل ُير له فيه ُم
إن خالفوه  (6)خري هلم، فإهنم (4)نيا، أي طاعتهم لهُيحتمل أنه أراد به اخلري يف الد: قلنا

 .اجتاحهم واستأصلهم
عليه، وَتفوَّه مبا َذكر  (5)وحيتمل أنه من باب الصَّْرفة؛ صرفه اهلل تعاىل عن الطعن فيه، والنكري

، والفضل ما فلم يستطع أن يتكلم بغريه تأييدًا لنبيه  (9)عنه، كاملغلوب عليه واملأخوذ عنه
 .(4)األعداء شهدت به
 .(6 )تًا جمردًا من غمدهأي ُمْصَل: َصْلتًا «بيده السيف َصْلتًا»: (7)وفيه
بالسيف َصْلتا وُصْلتا؛ أي ضربه  (  )وضربه. َأْصَلت سيفه؛ أي َجرَّده من غمده: (  )يقال

 .( )وهو ُمْصَلت (  )به

                                 
 (.أ)سقطت من  «عني»(   )
 . «بالزاء»(: أ)و( س)يف (   )
، معجم ( 4 / )، معجم البلدان (74 / )، مشارق األنوار (577/ )معجم ما استعجم : ينظر(   )

 (.44 ص)أعالم منت احلديث 
 .والتصويب من النسخ األخرى .«هلم»: يف األصل(  4)
 .«فإنه»(: س)يف (  6)
 .«النكر»(: أ)يف (  5)
 (.س)ليست يف  «واملأخوذ عنه»(  9)
 (.454 /  )للطيـيب  «شرح املشكاة»: ينظر(  4)
 (.أ)ليست يف  «وفيه»(  7)
 .«من غمد»(: أ)ويف  «عن غمد»(: س)يف (  6 )
 .وهو أوىل خرىالنسخ األواملثبت من  «ويقال»: يف األصل(    )
 .وهو أوىل( ب)و( س)واملثبت من . «فضربه»(: أ)يف األصل و(    )
 .«ضربه به»مكان  «ضرب وهو»(: أ)يف (    )
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اختصر اإلنسان بيده  ( )وكلُّ ما. كالسوط: امِلْخَصَرة «املنربمِبْخَصَرته يف  ( )فطعن»: وفيه
 :قال الشاعر. من عصًا وحنوها فهو ِمْخَصرة (4)وأمسكه

 .(6)إذا وصلوا َأْيماَنهم بامَلَخاِصر
، وكره أن (9)وطابة (5)طيبة ، مساها النيب من أمساء املدينة وطابة طيبة «هذه طيبة»: وفيه

، فلما وافق هذا القول ما كان حدثهم به أعجبه ذلك ( )؛ ملا فيه من التَّْثِريب( )ُتسمى َيْثِرب
 .وُسرَّ به

                                 
، ترتيب (65/ )، مشارق األنوار (65 / )، الصحاح مادة صلت (76ص)إصالح املنطق : ينظر(   )

 (.494 /4)لسان العرب 
 .«وطعن»: لفظ احلديث كما سبق(   )
 (.أ)و( س)والصواب ما أثبته كما يف  «وكلما»: (ب)و رمست يف األصل «وكل ما»(   )
 .«فأمسكه»(: ب)و( س)يف (  4)
غريب »، وبعضه يف (545/ )مادة خصر  «الصحاح»بنصه يف ( املخصرة)ما تقدم يف تعريف (  6)

 :ذكر صدر البيت وهو «الصحاح»وزاد يف (. 46 / )أليب عبيد  «احلديث
 .ومل يعزه لقائل «رض َوْقع خطاهبميكاد يزيل األ»

معجم مقاييس »، وابن فارس يف (645/ ) «مجهرة اللغة»والبيت ذكره أيضًا ابن دريد يف 
-مل أقف عليه وغريهم، و(  9  / ) «ترتيب اللسان»يف  كما ، وابن منظور(44 / ) «اللغة

ورد يف شعر ( 7 ص) «البيان والتبيني»ويف  .منسوبًا ألحد -«الصحاح»بشطريه كما ورد يف 
 إذا وصلوا أمياهنم باملخاصر   وال الناطق النخار والشيخ دغفل : صفوان األنصاري قوله

 :ورد قوله( 45 ص)حسان بن ثابت ويف ديوان 
 إذا وصلوا أمياهنم باملخاصر    يصيبون فصل القول يف كل خطبة

 .كما يف هذا احلديث(  5)
أقبلنا »: عنه، وفيه ثبت يف عدة أحاديث؛ منها حديث أيب محيد الساعدي رضي اهلل( طابة)تسميتها (  9)

 . متفق عليه. «هذه طابة»: حىت أشرفنا على املدينة، فقال من تبوك مع النيب 
= 
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 .«من قبل املشرق ما هو (4)حبر الشام أو حبر اليمن؛ ال بل ( )أال إنه يف»: وفيه
كل التبيني، ِلَما  (9)موطنه وحمبسه (5) َيرَ أن يبني هلممل( 6)ملا حدثهم بقول متيم الداري: قلت

إىل التردد بني كونه يف حبر الشام أو حبر اليمن،  (4)رأى يف االلتباس من املصلحة، فرد األمر فيه
 .يف هذين البحرين(  )ومل تكن العرب يومئذ تسافر إال

                                 
، ويف فضائل املدينة، باب ( 44 ح 76 ص)أخرجه البخاري يف الزكاة، باب خرص التمر 

لم يف احلج، باب أحد جبل حيبنا وحنبه ومس. وغريها من املواضع(  49 ح 96 ص)املدينة طابة 
 (. 7  ح   6 / )

 .للفريوزآبادي «املغامن املطابة يف معامل طابة»ويراجع كتاب 
، تنفي الناس كما ينفي وهي املدينة يقولون يثرب»: ورد يف حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه مرفوعًا(   )

 . متفق عليه .«يدالكري خبث احلد
، ( 49 ح 96 ص )أخرجه البخاري يف فضائل املدينة، باب فضل املدينة وأهنا تنفي الناس 

 (. 4  ح 665 / )ومسلم يف احلج، باب املدينة تنفي شرارها 
أي أن بعض املنافقني يسميها يثرب، وامسها الذي يليق »(: 66 /4) «الفتح»قال ابن حجر يف 
ما وقع يف القرآن إمنا هو : العلماء من هذا كراهة تسمية املدينة يثرب، وقالوا هبا املدينة، وفهم بعض

        : يشري إىل قوله تعاىل: أقول .«حكاية عن قول غري املؤمنني
 [.  :األحزاب]  

 .وكالمها مستقبح. أو من الثرب وهو الفساد. الذي هو التوبيخ واملالمة ريبمن التث(   ) 
 .-املوضع السابق-، الفتح (474/ )، املفهم ( 6 /6)النهاية باب الياء مع الثاء : ينظر

 «ح مسلمصحي»و «املصابيح»وهو املوافق ملا يف  النسخ األخرى،واملثبت من  «من»يف األصل (   )
  .كما تقدم

 .ومصادر التخريج النسخ األخرىليست يف األصل، واستدركتها من  «بل»(  4)
 (.4 4ص)تقدمت ترمجته (  6)
 .«له»(: أ)و( س)يف (  5)
 .وهو أوىل (ب)و (س)واملثبت من  «جملسه»(: أ)يف األصل و(  9)
 (.ب)و( س)من  «فيه»(  4)
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ما يلي اجلانب اليماين، : جلانب الشامي، وببحر اليمنما يلي ا: وحيتمل أنه أراد ببحر الشام
والبحر حبر واحد، وهو املمتد على أحد جوانب جزيرة العرب، مث أضرب عن القولني مع 

 .( )«من قبل املشرق ما هو(  )ال بل»: حصول اليقني يف أحدمها، فقال
 .(6)ئدة، وهو حسنزا( 4)هنا( ما)وذكر مجع من أصحاب املعاين أن 

 . ما هو عليه، أو ما هو فيه، أو ما هو خيرج منه: وحيتمل أن تكون خربًا، أي
 .( )«حية خبيثة إىل الصغر ما هي»: ويف كتب أهل اللغة يف ذكر ابن ِقْتَرة

                                 
 (.س)سقطت من  «إال»(   )
 .-كما تقدم-وهي مثبته يف لفظ احلديث  النسخ األخرىها من تليست يف األصل، واستدرك «بل»(   )
بشر يظن ويشك، كما يسهو وينسى إال أنه ال  النيب »(: 66 /9) «املفهم»قال القرطيب يف (   )

الطريق، واحلاصل من يتمادى وال يقر على شيء من ذلك، بل يرشد إىل التحقيق، ويسلك به سواء 
ظن أن الدجال املذكور يف حبر الشام؛ ألن متيمًا إمنا ركب يف حبر الشام، مث عرض له أنه  أنه : هذا

مث أطلعه العليم اخلبري على حتقيق . يف حبر اليمن؛ ألنه يتصل ببحر متصل ببحر اليمن، فيجوز ذلك
 .«ذلك فحقق وأكد

 ميكن أنه »: قوله الفقاعيعن األشرف ( 456 /  ) «شرح املشكاة»ونقل الطيـيب يف 
كان شاكًا يف موضعه، وكان يف ظنه أنه ال خيلو عن هذه املواضع الثالثة، فلما ذكر حبر الشام وحبر 
اليمن، تيقن له من جهة الوحي أو غلب على ظنه أنه من قبل املشرق، فنفى األولني وأضرب عنهما 

  .«وحقق الثالث
: أراد هبذا الترديد إنه : يقال وىل أناأل»(: 46 /5) «عليق الصبيحالت»وقال الكاندهلوي يف 

 .«اإلخفاء وتعمية أمر الدجال على األمة ال التردد يف نفسه
 . هذا قريب مما ذكره املؤلف: أقول

 .«ههنا»: يف النسخ األخرى(  4)
هنا زائدة لصلة ( ام)» (: 4/66: )«إكمال املعلم»القاضي عياض فقال يف : ذهب إىل أهنا زائدة(  6)

 «املنهاج»وتبعه النووي يف . «الكالم، وليست للنفي؛ ألنه إمنا يريد إثبات كونه من جهة املشرق
 .وكذا قال القرطيب يف املوضع السابق (.75 /4 )
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رة ما هو، إىل إىل احلرا»: ومن مصطلح األطباء يف ذكر طباع العقاقري ووصف طعم األدوية
 .الذي عليه طعمه وطبعه كذا ( )أي «ما هو ( )ةوَصُفاليبوسة ما هو، إىل الُع

 .أي َأْمُر ظهوره من قبل املشرق

                                 
للفراء ( 6/65) «معجم مقاييس اللغة»ونسبه ابن فارس يف (. 945/ )الصحاح مادة قتر : ينظر(   )

 .«ِقْتَرة، واجلمع ِقَتر: يدة فيه، يقال لهكأنه إمنا مسي بالسهم الذي ال حد: -الفراء يعين-قال »: وزاد
حية صغرية تنطوي مث تنـزو يف الرأس، : ةرْتابن ِق: قال مشر»(:  7/6) «هتذيب اللغة»ويف 

 .«...واجلميع بنات ِقْترة
 (. 49/ )القاموس مادة عفص . املرارة: العفوصة(   )
 .«إىل»(: أ)يف (   )
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رأيتين الليلة عند »: قال ومنه حديث ابن عمر رضي اهلل عنه أن رسول اهلل  -56 
 .( )احلديث «...الكعبة

على ماذا ُيَؤوَّل طواف الدجال بالبيت مع بعده من مواقف الطاعة، وكونه : فإن قيل
 ؟(  )مستمرًا على الطغيان

                                 
آدَم  رأيتين الليلة عند الكعبة، فرأيت رجاًل»: ولفظه( 7  4ح 665 / ) «املصابيح»احلديث يف (   )

كأحسن ما أنت راٍء من ُأْدم الرجال، له ِلمَّة كأحسن ما أنت راٍء من اللمم، قد َرجَّلها فهي تقطر 
مث : قال. ذا املسيح ابن مرميه: من هذا؟ فقالوا: ماًء، متكئاً على عواتق رجلني يطوف بالبيت، فسألت

إذا أنا برجل جعد قطط أعور العني اليمىن كأن عينه عنبة طافية، كأشبه من رأيت من الناس بابن 
 .«هذا املسيح الدجال:من هذا؟ فقالوا: َقَطن، واضعاً يديه على منكيب رجلني يطوف بالبيت، فسألت

 :خترجيه
 .متفق عليه

        : ء، باب قول اهلل تعاىلأخرجه البخاري يف أحاديث األنبيا
  5  ص)، ويف اللباس، باب اجلعد ( 44 ، 446 ح 964ص[ )56 :مرمي]  

، وفيه يف باب الطواف بالكعبة يف (5777ح 496 ص)، ويف التعبري، باب رؤيا الليل ( 676ح
 (.4  9ح 476 ص)، ويف الفنت، باب ذكر الدجال (5 96ح 496 ص)املنام 

 (. 9 ، 57 ح 64 / )اإلميان، باب ذكر املسيح ابن مرمي واملسيح الدجال ومسلم يف 
كما يف حديث فاطمة بنت قيس املتقدم برقم . وكذا ما ثبت من أنه ال يدخل مكة وال املدينة(   )

وكما يف حديث أيب سعيد اخلدري يف قصته مع ابن صياد حيث صحبه إىل مكة، فقال له (. 67 )
 :قلت؟  «ال يدخل املدينة وال مكة»: -عن الدجال-يقول  ت رسول اهلل أوليس مسع: ابن صياد

 .وغريمها من األحاديث(. 7 6 ص)وسيأيت خترجيه وسياق لفظه تامًا . احلديث... بلى
أو جياب . وأجيب عن هذا بأن منعه من دخوهلما إمنا هو عند خروجه يف آخر الزمان وقت فتنته
 . مبا ذكره املؤلف بأهنا رؤيا منامية، ورؤيا األنبياء وإن كانت وحيًا لكن فيها ما يقبل التعبري

 (.6 /5 )، عمدة القاري (65 /  )و(  5/65)، فتح الباري (  6/ )إكمال املعلم : ينظر
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، و ُكوِشف فيها؛ بأن عيسى عليه السالم ينـزل ُمْلتبسًا هذه رؤيا ُأِريها رسول اهلل : قلنا
، وهو متكئ على ما ( )لنظافة، مشاكالً ُصورَته معناهمبا وصفه به من احلسن والبهاء والنضارة وا

 .وَلمِّ الشعث وإصالح الفساد ( )ُأيِّد به من العصمة والتأييد، فيطوف حول الدين إلقامة األَََود
والدجال يبعث ناقص اخِللقة ُمْعَوج البنية، على صورة كريهة تزدريها األعني وتنكرها 

له فيه من اللبس والتمويه،  ( )مشاكلة للمعىن الذي هو عليه، وهو متكئ على ما ُأْمِليالقلوب، 
 .فيدور حول الدين ليحدث فيه الثلمة ويبغي له العوج

 .واهلل أعلم. (6()4)على هذا وحنو ذلك نَؤوِّله

                                 
  .«ومعناه»(: أ)يف (   )

ومماثلة للمعىن الذي هو عليه من النقاء  أن صورته الظاهرة احلسنة، تكون موافقة: ومعىن العبارة
 .والطهارة

 (. 4/ )ومادة أدد ( 54/ )ترتيب اللسان مادة أود . العوج: األود(   )
 .«أبلي»(: أ)يف (   )

[ 94 :آل عمران]       : ومنه قوله تعاىل. أي أمهل: ومعىن أملي
 [. 4 : األعراف]        : وقوله

 (.س)سقطت من  «نؤوله»(  4)
 «الفتح»، وابن حجر يف -املوضع السابق- «إكمال املعلم»القاضي عياض يف : ذكر هذا التأويل(  6)

 .(4 6/ ) «املعلمكمال إإكمال »، واأليب يف (65 /  )
لمعات شرح لا»ونقل الكاندهلوي يف املوضع السابق كالم املؤلف، مث نقل عن الدهلوي قوله يف 

أن عيسى عليه الصالة والسالم : ، وتعبريهارآها رسول اهلل  رؤياهذه أن : وحاصله»: «املشكاة
سيظهر ويطوف حول الدين إلقامته وإصالح ما فيه من اخللل، وأن الدجال سيظهر ويطوف حول 

 .«لدين يبغي الفساد والعوجا
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 :ومن الحسان

 .( )«رجل قصري َأْفَحج»:  عنهيف حديث عبادة بن الصامت رضي اهلل قوله  - 5 

                                 
إين حدثتكم عن الدجال حىت خشيت أن ال »: ولفظه(  4 4ح 669/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

 ْفَحج، َجْعد، أعور، مطموس العني ليست بناتئة وال جحراء،، إن املسيح الدجال رجل قصري َأوالتعق
 .«فإْن ُألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور

 :خترجيه
، واإلمام أمحد (6  4ح 5  /4)أخرجه أبو داود يف املالحم، باب خروج الدجال 

الضياء : ، وعن عبداهلل(669 ح 444/ ) «السنة»وعنه ابنه عبداهلل يف -( 454  ح   9/4 )
 . حيوة بن شريح حدثنا -(6  ح 54 /4) «األحاديث املختارة» املقدسي يف

 .بن عبدربه يزيد: وقرن معه أمحد
حدثنا بقية، حدثين حبري بن سعد، عن خالد بن معدان، عن عمرو بن األسود، عن جنادة : قاال

واللفظ أليب . وذكر احلديث: قال ابن أيب أمية، عن عبادة بن الصامت أنه حدثهم أن رسول اهلل 
 .داود

، (9954ح 7 4/4)يف النعوت، باب املعافاة والعقوبة  «السنن الكربى»وأخرجه النسائي يف 
، والبزار يف (4 4) «السنة»، وابن أيب عاصم يف (464 ح 7 6/ ) «الفنت»ونعيم بن محاد يف 

، واآلجري يف (5   ح 66 / ) «مسنده»، والشاشي يف ( 54 ح 7  /9) «مسنده»
شرح »، والاللكائي يف (69  ح 46 / ) «مسند الشاميني»، والطرباين يف (6 4) «الشريعة»

(    ، 69 /6) «احللية»، وأبو نعيم يف (444ح 644/ ) «أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة
تفرد  ،غريب من حديث خالد»: وقال أبو نعيم. من طرق كثرية عن بقية بن الوليد، به( 6  /7)و

 .«به حبري

 :دراسة سند أيب داود
 .مات سنة أربع وعشرين ومئتني. أبو العباس احلمصي بن يزيد احلضرمي، َحْيَوة بن شريح - 

 .روى عن بقية بن الوليد، وحممد بن حرب، والوليد بن مسلم وغريهم
 وعنه البخاري، وأبو داود، وأبو حامت الرازي وغريهم

 .«صدوق»: امتزاد أبو ح «ثقة»: قال ابن معني ويعقوب بن شيبة وأبو حامت
= 
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 .وخرج له البخاري. «ثقة»: «التقريب»ويف 

، هتذيب (6 4/ )، تذكرة احلفاظ ( 64 )، هتذيب الكمال (69 / )اجلرح والتعديل 
 (. 56 )، التقريب ( 5/ )التهذيب 
رمجته تقدمت ت. صدوق كثري التدليس عن الضعفاء، ويعاين التسوية. بقية بن الوليد -2

 (.9 5ص)
بفتح السني وضم احلاء نسبة إىل ) ابن سعد السَُّحويل( بفتح املوحدة وكسر املهملة) َبِحري -3

 .من السادسة. ، أبو خالد احلمصي(َسُحول قرية باليمن
 .روى عن خالد بن معدان، ومكحول الشامي

 .وعنه بقية بن الوليد، وحممد بن حرب، ومعاوية بن صاحل وغريهم
 .«ليس بالشام أثبت من حريز، إال أن يكون حبري»: قال اإلمام أمحد

 .«ثقة»: وقال أمحد أيضًا ودحيم وابن سعد والنسائي والعجلي
 .«حجة»: وقال الذهيب

 .«ثقة»: وقال ابن حجر
، الكاشف ( 54)، هتذيب الكمال (65 / )باب ، الل(44 ، 49 )سؤاالت أيب داود ألمحد 

 (.546)، التقريب (54 / )، هتذيب التهذيب (7 6)
، (بفتح الكاف) ابن أيب ُكَرْيب الَكالعي( بفتح امليم وسكون العني املهملة) خالد بن َمْعدان -4

 .ثالث ومئة، وقيل بعد ذلكمات سنة . أبو عبداهلل احلمصي
 .روى عن عمرو بن األسود، وعبداهلل بن عمر، ومعاوية بن أيب سفيان رضي اهلل عنهم وغريهم

 .وعنه حبري بن سعد، وثور بن يزيد، وحريز بن عثمان وغريهم
 .وثقه العجلي والنسائي ويعقوب بن شيبة وابن سعد وغريهم

 .وروى له اجلماعة
 .وقد ذكر ابن أيب حامت والعالئي وغريمها مجاعة ممن كان يرسل عنهملكنه كان كثري اإلرسال، 

 .«فقيه كبري ثبت مهيب خملص، يرسل عن الكبار»: وقال الذهيب
 .«ثقة عابد، يرسل كثريًا»: وقال ابن حجر

، الكاشف ( 56 )، هتذيب الكمال (6  /6)، احللية أليب نعيم ( 9)املراسيل البن أيب حامت 
 (.594 )، التقريب ( 6 / )، هتذيب التهذيب (5 4/6)م النبالء ، سري أعال(64  )

= 
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. أبو عبدالرمحن: أبو عياض، ويقال. اهلمداين: ، ويقال(بالنون) العْنسي عمرو بن األسود -5

 أدرك. وهو عمري بن األسود والد حكيم بن عمري. سكن داريا من دمشق، وسكن محص أيضًا
 . اجلاهلية واإلسالم، ومات يف خالفة معاوية

روى عن جنادة بن أيب أمية، وعبداهلل بن عمرو بن العاص، وعبادة بن الصامت رضي اهلل عنهم 
 .وغريهم

 .وعنه خالد بن معدان، وجماهد بن جرب، وابنه حكيم بن عمري وغريهم
 .«كان من العلماء الثقات مجعوا على أنهأ»: قال ابن عبدالرب. من عباد أهل الشام وزهادهم

 .وروى له اجلماعة
 .«ثقة عابد من كبار التابعني»: وقال ابن حجر
، 6  /5)، اجلرح والتعديل (56  )، ترتيب ثقات العجلي (6  ، 4 5/6)التاريخ الكبري 

، (4/97)، سري أعالم النبالء (9  4)، هتذيب الكمال ( 9 ،  6 /6)، ثقات ابن حبان (96 
 (.4747)، التقريب (4/4)، هتذيب التهذيب ( 564)اإلصابة 
مات سنة (. مبوحدة)اسم أبيه كبري : يقال. ، أبو عبداهلل الشامياألزدي ُجَنادة بن أيب أمية -6

 .غري ذلك: وقيل. سبع وستني
 .همروى عن عبادة بن الصامت، ومعاذ، وأيب الدرداء رضي اهلل عنهم وغري

 .وعنه عمرو بن األسود، وبسر بن سعيد، وعمري بن هانئ وغريهم
 .خمتلف يف صحبته

 .فأثبتها بعض العلماء كابن معني وابن يونس وابن عبدالرب وغريهم
ونفاها بعضهم كابن حبان، وذكره يف التابعني ابن سعد ويعقوب بن سفيان وابن جرير الطربي 

  .«السري»وصوبه الذهيب يف . وغريهم
وحقق ابن حجر أهنما اثنان؛ صحايب وتابعي، متفقان يف االسم وكنية األب؛ فالذي له رواية يف 

: وهذا الذي قال فيه العجلي -وهو املترجم هنا-الكتب الستة ويروي عن عبادة بن الصامت تابعي 
 .«شامي تابعي ثقة من كبار التابعني»

 .اجلمعةيوم يف صوم (  99 )للنسائي  «السنن الكربى»وأما الصحايب فله حديث يف 
، ثقات ابن (6 6/ )، اجلرح والتعديل (6  )، ترتيب ثقات العجلي (   / )التاريخ الكبري 

، معرفة (64 ص )، مشتبه النسبة لعبدالغين األزدي ( 46)، مشاهري علماء األمصار( 6 /4)حبان 
= 
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. ( )بتقدمي احلاء، هو الذي تتداىن صدور قدميه، وتتباعد عقباه، وَتَتَفحَّج ساقاه: األََْفحج
 .( )وخبالفه األََْرَوح

                                 
هتذيب الكمال  ،( 97، 976، 947)، أسد الغابة (664،  66، 474)الصحابة أليب نعيم 

، الكاشف وحاشيته لسبط ابن العجمي ( 4/5)، سري أعالم النبالء (44  )، حتفة األشراف ( 79)
 (. 79)، التقريب (64  ، 64  )، اإلصابة (77/ )، هتذيب التهذيب (6 4)

 :احلكم على احلديث
، إال أنه مدلس، وهو وإن صرح بالتحديث عن شيخه( بقية بن الوليد)احلديث هبذا السند فيه 
وعليه فال بد أن يقع التصريح بالسماع  -( 57ص)وقد تقدمت صورته -معروف بتدليس التسوية 

 .يف سائر السند وهو ما مل حيصل هنا، وعليه فاحلديث ضعيف هبذا السند هلذه العلة
سوى ، وغريمها تشهد له «الصحيحني»إال أنه قد وردت أحاديث أخرى يف صفة الدجال يف 

وسائر احلديث يشهد له ، فلم أقف على شاهد معترب يشهد هلذا الوصف «رجل قصري أفحج»: قوله
 .وهو حديث متفق عليه( 64 )مثل حديث ابن عمر املتقدم برقم 

 .وهو أيضًا متفق عليه( 56 )وبرقم 
 «الصحيحني» وهو يف الصحيح، بعضه يف( 65 )و( 66 )وحديث حذيفة املتقدم برقم 

 .وبعضه عند مسلم وحده
 .وهو عند مسلم( 69 )وحديث النواس بن مسعان املتقدم برقم 

 .واهلل أعلم. وغريها من األحاديث، وهبا يتقوى احلديث إىل احلسن لغريه سوى ما استثنيت
 (.    / )مادة فحج  «الصحاح»هذا التعريف لألفحج بنصه يف (   )

 (. 64  /5)ينظر ترتيب اللسان مادة فحج . باعدأي تت «تتفحج ساقاه»: وقوله
، (6 4 /6)، الغريبني للهروي ( 6 / )غريب احلديث للخطايب : وينظر يف معىن احلديث

 (.  4 / )مشارق األنوار 
. وقيل األروح الذي يف صدور قدميه انبساط. فاألروح هو الذي تتباعد صدور قدميه، وتتداىن عقباه(   )

 (. 99 / )، ترتيب اللسان (464/ )وح جممل اللغة مادة ر
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بع الدجال من أميت يت»: قال رسول اهلل: ومنه حديث أيب سعيد رضي اهلل عنه/ - 5  [ب/67 ]
 .( )«، عليهم السِّْيجانسبعون ألفًا
 .( )الطَّْيَلسان األخضر، واجلمع ِسْيجان: السَّاج

 .( )«عليهم الطَّياِلَسة»: ويف حديث أنس

                                 
 .هبذا اللفظ( 45 4ح 667/ )  «املصابيح»احلديث يف (   )

 :خترجيه
وعنه نعيم -( 6 64 ح  7 /  )يف اجلامع، باب الدجال  «املصنف»أخرجه عبدالرزاق يف 

يف الفنت، باب الدجال  «شرح السنة»، والبغوي يف (647 ح  66/ ) «الفنت»ابن محاد يف 
 . عن معمر، عن أيب هارون، عن أيب سعيد، به -(56 4ح  6/5 )

 .-كذا يف املطبوعة- «عليهم التيجان»: وعند نعيم

 دراسة سنده
 (.6  ص)تقدمت ترمجته . ثقة ثبت. معمر بن راشد - 
تقدمت ترمجته . متروك، ومنهم من كذبه. ُعَمارة بن ُجَوْين: أبو هارون العبدي -2

 (.9 7ص)

 :احلكم على احلديث
 .احلديث هبذا السند ضعيف جدًا من أجل أيب هارون العبدي

 صبهانأد يتبع الدجال من يهو»: لكنه ثابت من حديث أنس بن مالك مرفوعًا بلفظ: أقول
 .«، عليهم الطيالسةسبعون ألفًا

 (.744 ح 55  /4)أخرجه مسلم يف الفنت وأشراط الساعة، باب يف بقية أحاديث الدجال 
 «من أميت»: بينما قال يف حديث أيب سعيد «من يهود أصبهان»: لكن يالحظ أنه قال هنا

 .واهلل أعلم. ة إذًا غري ثابتة، إال أن تفسر بأمة الدعوةفهذه اللفظ
 (. 75/ )الغرينب مادة سيج : وينظر(.    / )مادة سوج  «الصحاح»التعريف هبذا اللفظ يف (   )

 (. 69ص)وتقدم تفسريه . نوع من األكيسة ومجعه طيالسة: والطيلسان
 .-احلديث املشروح-تقدم خترجيه وسياق لفظه إثر احلكم على حديث أيب سعيد (   )
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 ( )األََْطمار: ( )املراد منها: ول يف حديث أنسولوال حديث أيب سعيد هذا لكان لقائل أن يق
هذا التأويل؛ اللهم إال أن يكون بعض الرواة روى  (5)مينع عن (6)ولكنه. (4() )واألََْسَحاق

 . أيب سعيد باملعىن، فجعل السِّْيجان مكان الطَّيالسة (9)حديث
نبه هبذا القول على كثرة سوادهم، وَأْخِلق بقوم َيَتَطلَّس منهم سبعون ألفاً أن يكثر  والنيب 
 .(4)سوادهم
عنها وعما كان منضمًا إليها من البالد يف ذلك الوقت،  (7)وحيتمل أنه عرب بأصفهان: قلت

 .منـزلة الرأس من اجلسد (6 )وقد كانت تنـزل من بالد الفرس

                                 
 .«الطيالسة»والضمري يعود على . «منهما»(: س)ويف . «منه»(: أ)يف (   )
، املصباح املنري ( 6 / )القاموس مادة طمر . مجع ِطْمر كِحْمل وَأْحمال وهو الثوب اخَلَلق: األطمار(   )

( / 94.) 
وهو ( س)واملثبت من . «واالستحقاق»(: أ)ويف . أو حنوها «واالستحاق»(: ب)األصل و يف(   )

 .املناسب للسياق
كَفْلس وهو الثوب اخَلَلق البايل، وهذا  «َسْحق»يريد مجع  «واألََْسحاق»: إذ يظهر أن قوله

: عهابن منظور وغريمها أن مجو «احملكم»لكن ذكر ابن سيده يف . املعىن هو املراد للمؤلف
، ترتيب ( 7 / )، احملكم (7  / )معجم مقاييس اللغة مادة سحق : ينظر. واهلل أعلم. «ُسُحوق»

 (.54 / )، املصباح املنري (766 /4)لسان العرب 
، ترتيب لسان (744/ )الصحاح مادة طلس : يراجع يف هذا التأويل الذي أشار إليه املؤلف للطيالسة(  4)

 (.544 /6)العرب 
 .ث أيب سعيدأي حدي(  6)
 .«أ»ليست يف  «عن»(  5)
 (.س)سقطت من  «حديث»(  9)
 (.9 7/4)مرقاة املفاتيح : ينظر(  4)
 (.7 5ص)تقدم التعريف بأصفهان (  7)
 (. 46ص)تقدم التعريف ببالد الفرس (  6 )
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فأخذ ِبَلَجَفَتِي »: رضي اهلل عنها يف حديثها ( )زيد األنصاريةومنه قول أمساء بنت ي - 5 
 . ( )«الباب

                                 
 (.466ص)تقدمت ترمجتها (   )
كان رسول اهلل : عن أمساء بنت يزيد أهنا قالت: ولفظه( 49 4ح 667/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

سك السماُء فيها ثلَث قطرها سنة مت: إن بني يديه ثالث سنني»: فقال يف بييت، فذكر الدجال 
واألرض ثلث نباهتا، والثانية متسك السماء ثلثي قطرها واألرض ثلثي نباهتا، والثالثة متسك السماء 
قطرها كله واألرض نباهتا كله، فال يبقى ذاتُ ِظْلف وال ذات ِضْرس من البهائم إال هلكت، وإن من 

بلى، : رأيَت إن أحييُت لك إبلك ألسَت تعلم أين ربك؟ فيقولأ: أنه يأيت األعرايبَّ فيقول: أشدِّ ِفْتَنِته
ويأيت الرجلَ قد مات أخوه ومات : قال. فُيَمثِّل له حنو إبله كأحسن ما تكون ضروعاً وأعظِمه أسنمًة

بلى، فُيَمثِّل له : أرأيت إن أحييت لك أباك وأخاك ألست تعلم أين ربك؟ فيقول: أبوه، فيقول
حلاجته، مث رجع والقوم يف اهتمام وغم  مث خرج رسول اهلل : قالت .«و أخيهالشياطني حنو أبيه وحن
يا رسول اهلل، لقد خلعت : قلت «َمْهَيم أمساء؟»: فأخذ بَلْحَميت الباب، فقال: مما حدثهم، قالت

إن خيرج وأنا حي فأنا َحِجْيجه، وإال فإن ريب خليفيت من بعدي على »: أفئدتنا بذكر الدجال، قال
يا رسول اهلل، واهلل إنا لنعجن عجينتنا فما خنبزها حىت جنوع، فكيف : فقلت: قالت أمساء «منكل مؤ

 .«جيزئهم ما جيزىء أهل السماء من التسبيح والتقديس»: باملؤمنني يومئذ؟ قال

 :خترجيه
عن معمر، (   64 ح  7 /  )يف اجلامع، باب الدجال  «املصنف»أخرجه عبدالرزاق يف 

 .ر بن حوشب، عن أمساء بنت يزيد األنصارية، به، بلفظهعن قتادة، عن شه
، (4 6 ،  44 ح 4 6، 5 6/ ) «الفنت»نعيم بن محاد يف : وعن عبدالرزاق أخرجه
 46/656) «املسند»، وأمحد يف (76  ح 54 /6) «مسنده»وإسحاق بن راهويه يف 

يف  «شرح السنة»، والبغوي يف (464ح 64 /4 ) «املعجم الكبري»، والطرباين يف (9697 ح
 (. 5 4ح 6/56 )الفنت، باب الدجال 

، (47  )، وإسحاق بن راهويه (4 9 ح  6 / ) «مسنده»وأخرجه أبو داود الطيالسي يف 
 .عن هشام الدستوائي( 464) «الكبري»والطرباين يف 

عن يزيد بن هارون، أخربنا جرير بن ( 469)، والطرباين (9654 ح 46/649)واإلمام أمحد 
 .حازم

= 
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حدثنا أبو شعيب عبداهلل بن احلسن احلراين، ثنا حيىي بن عبداهلل البابليت، ( 465)الطرباين أيضًا و

 .ثنا األوزاعي
 .ثالثتهم عن قتادة، به

عن ( 466) «الكبري»، والطرباين يف (5ح 77ص) «الفنت»وأخرجه حنبل بن إسحاق يف 
جاج بن األسود، عن شهر بن حجاج ابن منهال، حدثنا محاد بن سلمة، عن ثابت وقتادة واحل

 .حوشب، به
 «الكبري»، والطرباين يف (6، 4) «الفنت»، وحنبل بن إسحاق يف (9646 )وأخرجه أمحد 

 .من طريق عبداحلميد بن هبرام( 445)
 .من طريق عبدالعزيز بن صهيب(   4)والطرباين أيضًا 

 .كالمها عن شهر، به
، 5 6  ح 9/556)باب ما جاء يف الدجال  يف الفنت، «جممع الزوائد»وأورده اهليثمي يف 

رواه كله أمحد والطرباين من طرق، وفيه شهر بن حوشب وفيه ضعف وقد »: وقال( 9 6  
 .«وثق

 :دراسة سند عبدالرزاق
 (.6  ص)تقدمت ترمجته . ثقة ثبت فاضل. الصنعاين معمر بن راشد - 
 (.   ص)تقدمت . ثقة ثبت كثري التدليس واإلرسال. السدوسي قتادة بن دعامة -2
 (.6 4ص)تقدمت ترمجته . حسن احلديث. شهر بن حوشب -3

 :احلكم على احلديث
حسن من أجل شهر بن حوشب، وأما تدليس قتادة فال يضر ألنه قد توبع،  احلديث هبذا السند

 .تابعه غري واحد كما تقدم
( حيىي بن عبداهلل الباْبُلتِّي: )وقد صرح بالتحديث يف طريق األوزاعي، لكن يف السند إىل األوزاعي

، الكامل البن عدي (54 /7)اجلرح والتعديل : ته يفتراجع ترمج. «التقريب»ضعيف، كما يف 
، املغين يف (79 5)، الكاشف (4  /6 )، سري أعالم النبالء ( 545)، هتذيب الكمال ( 6  )

 (.9646)، التقريب (6  /  )، هتذيب التهذيب ( 966)الضعفاء 
 .«ال بأس به»: -عن أحد أسانيد أمحد-(  6 / ) «النهاية»وقال ابن كثري يف 
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 .(4)البئر، أي جوانبها ( )، وقد فسر جبانبيه، ومنه َأْلجاف( )هبما الِعضاَدتان ( )يريد
، ومل يعرف ذلك من (9)بشيء (5)وليس (6)«ِبَلْحَمَتِي الباب»: «املصابيح»ويف كتاب 

                                 
 .«أريد»(: ب)و( س)يف (   )
ترتيب اللسان مادة . ناحيتاه، ومها اخلشبتان املنصوبتان عن ميني الداخل منه ومشاله: عضادتا الباب(   )

 (.744 /6)عضد 
 . كلمة غري واضحة( س)مكاهنا يف  «أجلاف»(   )
وذكر (.    ،    / )مادة جلب ومادة جلف  «اجملموع املغيث»جمموع هذا التفسري للحديث يف (  4)

مادة جلف  «الفائق»، والزخمشري يف ( 66/ ) «غريب احلديث»اخلطايب يف : هذا التفسري أيضًا
 (. 6 ،  6 /4)مادة جلب ومادة جلف  «النهاية»، وابن األثري يف (64 / )

باجليم )احملققة اليت أحيل عليها جاء على ما صوبه املؤلف  «املصابيح»اللفظ الذي ُأثبت يف مطبوعة (  6)
، ويبدو أنه تصرف من احملقق، أو أن النسخة اخلطية اليت اعتمدها جاءت كذلك، وقد راجعت (والفاء

وهلا صورة حمفوظة جبامعة اإلمام برقم ( ه 54)نسخة خطية جيدة للمصابيح كتبت عام 
 .-باحلاء املهملة وامليم-وفيها وردت الكلمة كما ذكر املؤلف ( ف/5  4)

وعلق القاري يف ( 5 6 / ) «مشكاة املصابيح»ي أثبته أيضًا صاحب وهذا الرسم هو الذ
أي  «املشكاة»بفتح الالم وسكون احلاء، كذا يف مجيع نسخ »: فقال( 4 7/4) «املرقاة»

 .ها.«ناحيته
: وهي -وذلك حسب مطبوعاهتا-وقد وقفت عليه هكذا أيضاً يف بعض مصادر التخريج : أقول

 .لنعيم بن محاد «الفنت»، و«ةشرح السن»، و«مصنف عبدالرزاق»
باحلاء -فقد أشار احملققون إىل أن النسخ اخلطية اختلفت فجاء بعضها هكذا  «مسند أمحد»وأما 

 .واهلل أعلم. ، وجاء بعضها باجليم والفاء كما صوب املؤلف، وبعضها بغري ذلك-وامليم
 .، واملثبت من النسخ األخرى-بدون واو- «ليس»: يف األصل(  5)
كالم املؤلف وأيده؛ معلاًل ذلك بأنه الذي يعضده كالم  -املوضع السابق- «املرقاة»نقل القاري يف (  9)

مادة ] «القاموس»لكن بعد اتفاق النسخ البد من التوجيه، ففي : أهل اللغة، إال أنه استدرك فقال
باب، فإهنما تلتحمان املراد هبما قطعتا ال: ، فيجرد ويقال«القطعة من اللحم: اللَّْحَمة»[: 45 / 4حلم

انتهى كالم . واهلل تعاىل أعلم بالصواب. وتنفصالن وتلتئمان، وهو أوىل من ختطئة رواة الكتاب
 .القاري

= 
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 .( )كتب أصحاب احلديث إال على ما ذكرناه

                                 
عرب عن عضاديت الباب بلحمتيه؛ : ميكن توجيه الرواية مبا يتفق مع التفسري السابق، فيقال: أقول

، (66 /6)هتذيب اللغة : ينظر. ألزقه به: الحم الشيء بالشيء: يقال. ألن الباب يلتحم هبما ويلتئم
 (.  9/46)ترتيب لسان العرب مادة حلم 

الواقع أنين بعد ختريج احلديث ومراجعة بعض كتب الغريب وكتب الشروح وغريها رأيت اختالفاً يف (   )
 :رسم هذه الكلمة وضبطها على أوجه

وصوبه كذلك . ل وأنكر غريهوهو الذي صوبه املؤلف، ب. باجليم والفاء( بلجفيت الباب) - 
مادة جلب  «اجملموع املغيث»، وأبو موسى املديين يف ( 66/ ) «غريب احلديث»اخلطايب يف 

 «ترتيب اللسان»، وابن منظور كما يف ( 6 /4) «النهاية»، وتبعه ابن األثري يف (   / )
 .(64 / )مادة جلف  «الفائق»وذكره باجليم والفاء أيضًا الزخمشري يف (. 774 /9)

 .ومل تذكره كتب اللغة والغريب فيما أعلم. وتقدم. باحلاء املهملة وامليم( بلحميت الباب) - 
هكذا قال »: وقال -املوضع السابق-ذكره هكذا اخلطايب . باجليم والباء( بلجبيت الباب) - 

كذا »: وقال -املوضع السابق-أبو موسى املديين : وذكره يف مادة جلب. «األصم، وأراه جلفيت بالفاء
: يف نفس املادة، وقال يف مادة جلف «النهاية»، وتبعه ابن األثري يف «روي والصواب جلفيت الباب

 .«ويروى بالباء وهو وهم
هذه هي األوجه اليت رأيت الشراح وأهل الغريب نصوا عليها، ومثت رسوم أخرى قد تكون من 

 .ولذا أعرضت عن ذكرها تصحيفات الناسخني، إذ مل أر من نص عليها من أهل العلم،
مسند »كما يف  «بعضاديت الباب»: وجاءت الرواية يف بعض مصادر التخريج هكذا

 (. 5)حلنبل بن إسحاق  «الفنت»، و«الطيالسي
 .«بعضديت»(: 466) «املعجم الكبري»وعند الطرباين يف 
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 ( )ومن باب قصة ابن َصّياد

 :من الصحاح

 .( )«مِّيِّنيول اأُلأشهد أنك رس»: رضي اهلل عنه ( )قول ابن َصيَّاد يف حديث عمر -54 
                                 

أو صايف كقاضي، ( املهملة والفاء املضمومة واملكسورةب)أو ابن صائد كالمها صحيح، امسه صافُِ  ابن صياد(   )
فاألول مرخم الثاين، وبعد أن أسلم صار امسه عبداهلل، نسبه يف بين النجار، وقيل هو من اليهود وكانوا حلفاء بين 

ليعلم حقيقة  ظهر يف املدينة، وكان عنده شيء من الكهانة، وفيه من صفات الدجال، فامتحنه النيب . النجار
 . اله، ويظهرها ألصحابه، وكان إذاك غالمًا قد قارب احللمح

على ما صوبه عز الدين ابن األثري وابن حجر وغريمها، خالفًا ملن قال بأنه ) مث إنه أسلم بعد وفاة النيب 
 وحج وغزا مع املسلمني َوُوِلد له، ومن ولده عمارة بن عبداهلل بن صياد من( أسلم يف حياته وعدوه يف الصحابة

غري . خيار املسلمني من أصحاب سعيد بن املسيب وشيخ مالك بن أنس، ومن ولده الوليد بن عبداهلل بن صياد
، مث اخُتِلفَ يف أمره بعد كربه،  -كما يف قصته مع أيب سعيد -أنه أيضاً وقعت منه بعد إسالمه أمور بعضها كفر

عليه كشفوا عن وجهه حىت رآه الناس وقيل هلم اشهدوا،  فُرِويَ أنه مات باملدينة مسلمًا، وأهنم ملا أرادوا الصالة
ومل يوقف عليه؛ ذكره جابر بن عبداهلل بسند صححه النووي  - (ه 5)وكانت سنة  -بل فقد يوم احلرة : وقيل

 . وابن حجر وغريمها، وقيل غري ذلك واهلل أعلم
كما -يدًا حىت قيل فيه كل قول وباجلملة فأمره مشتبه وقصته مشكلة، وقد اختلف الناس فيه اختالفًا شد

، وكان عدد من كبار الصحابة ال يشكون يف أنه الدجال، بل ذهب ابن حجر إىل القول بأنه -قال اخلطايب
 .وسيأيت مزيد بيان خالل شرح احلديث. شيطان تبدى يف صورة الدجال

شارق األنوار مادة ، م(4/456)، إكمال املعلم (6 9/ )، أعالم احلديث ( 4 /5)معامل السنن : يراجع
، هتذيب األمساء ( 5 /4 )، املنهاج ( 5 /9)، املفهم (  6 )، أسد الغابة ( 5/ )، النهاية (59/ )صيد 

، الكواكب الدراري (649)، اإلنابة إىل معرفة املختلف فيهم من الصحابة ملغلطاي ( 69/ )واللغات 
 (.  9 /4)، عمدة القاري (5 55)، اإلصابة ( 4 -9  /  )، و( 6 /5)، فتح الباري (   /9)

، هتذيب (44 4)، هتذيب الكمال (74  )طبقات ابن سعد : وذكره بعضهم يف ترمجة ابنه عمارة كما يف
 .وغريها( 55 /9)التهذيب 

 . كذا جعل احلديث من مسند عمر بن اخلطاب(   )
اهلل عنهما، وهو قد ومصادر التخريج ُجِعل احلديث من مسند عبداهلل بن عمر رضي  «املصابيح»ويف 

 . أدرك هذه القصة اليت وقعت مع ابن صياد
عن عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما، أن عمر بن : ولفظه( 44 4ح 6 6/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

يف رهٍط من أصحابه ِقَبل ابن الصياد حىت وجدوه يلعب مع الصبيان يف  اخلطاب انطلق مع رسول اهلل 
= 
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ظهره بيده،  ة، وقد قارب ابن الصياد يومئذ احللم، فلم يشعر حىت ضرب رسول اهلل ُأُطم بين َمغال

: مث قال ابن الصياد. أشهد أنك رسول اأُلمِّيِّني: فنظر إليه فقال «أتشهد أين رسول اهلل؟»: مث قال
ماذا »: ، مث قال البن الصياد«باهلل ورسوله آمنت»: ، مث قالأتشهد أين رسول اهلل؟ َفَرضَّه النيب 

مث قال رسول اهلل . «ُخلِّط عليك األمر»: يأتيين صادٌق وكاذٌب، قال رسول اهلل : قال «ترى؟
 -[6 :الدخان]        : وخبأ له- «إين خبأت لك خبيئًا»: 
يا رسول اهلل، أتأذن يل فيه َأْضِرْب : قال عمر. «اْخَسأ، فلن تعدو قدرك»: خُّ، قالهو الدُّ: فقال

 .«، وإن مل يكن هو فال خري لك يف قتلهإن يكن هو فال ُتَسلَّط عليه»: عنَقه؟ قال رسول اهلل 
بن كعب األنصاري َيُؤمَّان النخل اليت فيها ابن وأيب  انطلق بعد ذلك رسول اهلل : قال ابن عمر

َيتَّقي جبذوع النخل، وهو َيْخِتل أن يسمع من ابن صياد شيئاً قبل أن يراه،  صياد، فطفق رسول اهلل 
وهو َيتَّقي  وابن صياٍد مضطجع على فراشه يف قطيفة له فيها َزْمَزمة، فرأت أم ابن صياد النيب 

لو »: قال رسول اهلل . هذا حممد، َفَتناهى ابن صياد -وهو امسه-فُِ أي صا: جبذوع النخل فقالت
 .«تركته َبيَّن

يف الناس فأثىن على اهلل مبا هو أهله، مث ذكر الدجال  قام رسول اهلل : قال عبداهلل بن عمر
، لقد أنذره نوح قومه، ولكين سأقول لكم فيه إين ُأْنِذرُكُموه، وما من نيب إال وقد َأْنَذرَ قومه»: فقال

 .«قواًل مل يقله نيب لقومه؛ تعلمون أنه أعور وأن اهلل ليس بأعور

 : خترجيه
، [6 :الدخان] «       : وخبأ له»: متفق عليه، سوى قوله

 .حديثوسيأيت ذكر من أخرجه يف موضعه أثناء شرح املؤلف لل
 :وسائر احلديث أخرجه البخاري يف عدة مواضع

( 66  ، 64  ح 55 ص... )يف اجلنائز، باب إذا أسلم الصيب فمات هل يصلى عليه؟ -
 .بالقصة األوىل والثانية

 .بالقصة الثانية( 4 5 ح 4 6ص)ويف الشهادات، باب شهادة املختبئ  -
 4 5ص)ذر مع من خيشى معرَّته ويف اجلهاد والسري، باب ما جيوز من االحتيال واحل -

 .بالقصة الثانية(   6 ح
= 
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 ( )كانوا ال، وأشبهها أن اأُلمِّيَّ منسوب إىل ُأمَّة العرب؛ ألهنم ( )قد كثرت الوجوه يف اأُلمِّيِّ
       : ، قال اهلل تعاىل( )يكتبون وال يقرؤون من بني اأُلَمم

 .أي بعث رجاًل أميًا يف قوم ُأميني (4) 
؛ وذلك أن قوماً من (9)يشبه الصحيح من القول فإن فيه دغاًل (5)وإن كان (6)وهذا الذي قاله

يبعث إىل  (4)فإنه مل زعموا أنه إن يكن نبيًا اليهود كانوا إذا أعجزهم الطعن يف نبوة نبينا 
 .الكافة، وإمنا بعث إىل بين إمساعيل

                                 
( 669 ، 665 ، 666 ح 6 5ص)وفيه أيضًا، باب كيف يعرض اإلسالم على الصيب؟  -
 .بتمامه
بتمامه ( 96 5، 94 5،  9 5ح 67  ص)اخسأ : ويف األدب، باب قول الرجل للرجل -

 .وهو أقرهبا لفظًا
 .بالقصة األوىل خمتصرة( 4 55ح  7  ص)به ويف القدر، باب حيول بني املرء وقل -

 (.794ص)وخرج جزأه األخري يف مواضع أخرى، وتقدم خترجيه منفردًا 
(   7 ، 6 7 ح 44  /4)وأخرجه مسلم يف الفنت وأشراط الساعة، باب ذكر ابن صياد 

 .بتمامه
، املفردات للراغب األصبهاين مادة أّم (5 6/5 )يب اللغة ، هتذ( 9 / )تفسري الطربي : ينظر(   )

، (6/ )، تفسري القرطيب (77 /9)، املفهم (66 / )، زاد املسري(65/ )، مشارق األنوار (49ص)
 (. 6 /4)فتح الباري 

 (. س)سقطت من  «ال»(   )
. نه نسب إىل ما ولدته عليه أمهُأمِّي؛ ألن الكتابة والقراءة مكتسبة، فكأ: يقال للذي ال يكتب وال يقرأ(   )

 .تراجع املصادر السابقة. نسبة إىل أمه، ألن الكتابة كانت يف الرجال دون النساء غالبًا: وقيل
 (. )سورة اجلمعة، اآلية (  4)
 .يعين ابن صياد(  6)
 (.س)سقطت من  «كان»(  5)
 (.76  / )يب اللسان مادة دغل ترت. الفساد(: بالتحريك) الدََّغل(  9)
 .واملثبت من النسخ األخرى «ال»: يف األصل(  4)
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وهذه كلمة ألقاها إليه شيطانه الذي كان يأتيه باألنباء، إلقاء ذوي اخلطفة إىل الكهان؛ 
 . ( )منه شرًا وينشىء عنه شكًا، والقصد فيه التعريض بأنك أرسلت إليهم فحسب ( )ليثري

وقد رواه . أي ضم بعضه إىل بعض، واملراد منه العصر والتضييق: َرصَّه «َفَرصَّه»: وفيه
  ( )بعضهم بالضاد املعجمة وهو تصحيف

هو »: لتخربين به، فقال (4)إين أضمرت لك ضمريًا: يريد «إين َخبَّْأت لك َخِبيئًا»: وفيه
، ومل أعرفه من (5)، وقد ذكر بعض الشارحني فيه الفتح(6)دُّخانبالضم لغة يف ال: الدُّخُّ. «الدُّخُّ

                                 
 .«ليدبر»(: س)يف (   )
فيه إشعار بأن اليهود الذين كان ابن صياد »(: 79 /5) «فتح الباري»قال احلافظ ابن حجر يف (   )

ساد حجتهم واضح ، لكن يدعون أهنا خمصوصة بالعرب، وفمنهم كانوا معترفني ببعثة رسول اهلل 
جدًا؛ ألهنم إذا أقروا بأنه رسول اهلل استحال أن يكذب على اهلل، فإذا ادعى أنه رسوله إىل العرب وإىل 

 .«غريها تعني صدقه، فوجب تصديقه
وذكره بالصاد املهملة أيضًا يف (. 64  / )و( 964/ )  «أعالم احلديث»كذا قال اخلطايب يف (  )

 (. 945/ )مادة رصص  «الغريبني»هلروي يف ، وا(4 5/ ) «غريب احلديث»
، مشارق (   / )املعلم للمازري : ينظر. ورويت هذه اللفظة أيضًا بغري ما ذكره املؤلف

، فتح (57 /4 )، املنهاج للنووي ( 5 /9)، املفهم (4/496)، إكمال املعلم (59 / )األنوار 
 (.6/699 )و(  5 / )الباري 

 .«مضمرًا»(: س)يف (  4)
. أْضمرت يف نفسي شيئًا، واالسم الضمري: هو الشيء الذي تضمره يف قلبك، تقول: مريوالض

 (.569  -565 /6)ترتيب اللسان مادة ضمر 
 (. 6 4/ )مادة دخخ  «الصحاح»هذا التعريف للدخ بنصه يف (  6)

شديد اخلاء، واجلمهور على أن بضم الدال وت: الدُّخُّ»(: 55 /4 ) «املنهاج»وقال النووي يف 
 . «الدخان، وأهنا لغة فيه: املراد به هنا
 (.4  / )، مشارق األنوار (6 5/ )غريب احلديث للخطايب : وينظر

املوضع -، املنهاج (546/ )، اجملموع املغيث مادة دخخ -املوضع السابق-مشارق األنوار : ينظر(  5)
 . ها.«احملكم»حكاه صاحب : وقال( 66 /5)، الفتح ( 9 /4)، عمدة القاري -السابق

= 
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 .كالمهم
 :( )، قال الشاعر( )وهو من باب املضاعف

 .( )عند ِرواق البيت َيْغشى الدُّخَّا
ال يقتله عيسى عليه أن الدج: ملا يف احلديث (4)وقد َذكَر بعُضهم أنَّ إْضماَره الدُّخان كان

 .(6)السالم جببل الدخان

                                 
  .«املشهور يف كتب اللغة واحلديث ضمها فقط»: وقال النووي

، وكذا ابن فارس ( 5/65)يف أبواب املضاعف من حرف اخلاء  «هتذيب اللغة»ذكره األزهري يف (   )
قدم ، وهكذا ضبطه أكثر الشراح ممن ت(   / )يف املضاعف من حرف الدال  «جممل اللغة»يف 

 .إىل أن هناك من ضبطه بسكون اخلاء( 54 /9) «املفهم»ذكرهم وغريهم، وأشار القرطيب يف 
 (.46 / )ملحق ديوانه : وينظر. هو عبداهلل بن رؤبة بن العجاج(   )

 .وهذا الرجز ذكرته أكثر كتب اللغة والغريب والشروح املتقدمة ومل ينسبوه ألحد
 .«لدخاءا»(: س)ويف . «الدخان»(: أ)يف (   )
 (.أ)سقطت من  «كان»(  4)
مل أقف على حديث هبذا يف كتب السنة وغريها، إمنا أشار إليه بعض أهل الغريب وعنهم أخذ (  6)

 .أصحاب الشروح
، ( 6 /5)، فتح الباري ( 6 / )، النهاية البن االثري -املوضع السابق-اجملموع املغيث : ينظر

 (.4 7/4)مرقاة املفاتيح 
من حديث أيب الزبري عن ( 4764 ح  6  /  ) «مسنده»جاء عند أمحد يف  أقول وأما ما

إىل جبل الدخان بالشام، فيأتيهم  فيفر املسلمون: قال»: جابر مرفوعًا يف قصة خروج الدجال وفيه
 .احلديث «...فيحاصرهم فيشتد حصارهم

يف هذا اجلبل، فهذا ليس فيه التصريح بأنه ُيقتل جببل الدخان، وإمنا حصاره هو للمسلمني 
أن عيسى ( 69 )واملعروف يف األحاديث الصحيحة كما يف حديث النواس بن مسعان املتقدم برقم 

 .عليه السالم يقتله بباب ُلّد
مث إن هذا احلديث ضعيف؛ ألن أبا الزبري مل يصرح بسماعه من جابر، وهو مدلس كما تقدم يف 

 .واهلل أعلم(. 946ص)ترمجته 
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 ( )، فإن كان( )       : أنه خبأ له: ( )ويف هذا احلديث
، وإن كان من (6)فال معدل عنه -(4)وهو الراوي للحديث-ذلك من قول عمر رضي اهلل عنه 

.................................................. ، (5)ج يف احلديثقول بعض الرواة ُأْدِر

                                 
 «وإمنا وردت عند عبدالرزاق يف مصنفه «الصحيحني»سبقت اإلشارة إىل أن هذه الزيادة مل ترد يف (   )

أخرجه أبو داود يف املالحم، باب يف خرب : وعنه-( 9 64 ح 47 /  )يف اجلامع، باب الدجال 
 7 /9)اء يف ذكر ابن صائد ، والترمذي يف الفنت، باب ما ج(7  4ح 6  /4)ابن صائد 

- (56 5ح 4 6/4 ) «املسند»، وأمحد يف (66  ح
 . «حسن صحيح»: وقال الترمذي. عن معمر، عن الزهري، عن سامل، عن ابن عمر، به

أخرجه البخاري ومسلم والترمذي »(  4 /5) «خمتصر سنن أيب داود»وقال املنذري يف 
واإلسناد الذي خرجه به أبو ، «      : وخبأ له»: وليس يف حديثهم
 .ها «داود رجاله ثقات

: 79)وقد أخرجه مسلم . هو كما قال؛ إال أن الترمذي قد خرجه بالزيادة كما تقدم: أقول
وأما البخاري فلم خيرجه . من طريق عبدالرزاق، لكنه مل يسق لفظه وإمنا أحال على ما قبله(   7 

 .معمر به، ومن طرق عن الزهري، به من طريق عبدالرزاق بل خرجه من طرق أخرى عن
 (.6 )سورة الدخان، اآلية (   )
 (.ب)و( س)من  «كان»(   )
سبق أن أوضحت أن راوي احلديث هو عبداهلل بن عمر، وأما عمر فكان مع النفر الذين ذهبوا مع (  4)

ل هبذا كما ، وليس يف احلديث ما يفيد أن ابن عمر أخذه عن أبيه، وليس هناك ما يوجب القوالنيب 
 .أشرت يف أول شرح هذا احلديث

فالظاهر أنه أعلم الصحابة مبا »: مث قال(  9 /4) «عمدة القاري»العيين يف : ذكر أنه من قول عمر(  6)
 (.444/ ) «إرشاد الساري»القسطالين يف : وتبعه على إسناد القول لعمر «خيبئ له

 (.   6ص)تقدم تفسري اإلدراج يف احلديث (  5)

والقول بأنه مدرج من بعض الرواة أقرب؛ ألنه لو كان من قول عمر أو ابنه عبداهلل لتناقله سائر 
الرواة، وقد رأينا أنه مل يرد إال يف طريق عبدالرزاق عن معمر، وقد رواه مجاعة عن معمر فلم 

 .واهلل اعلم. يذكروه، ورواه غري معمر عن شيخه الزهري فلم يذكروه
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 .( )حمتمل للقولني ( )فاحلديث
، أي اسكت صاغرًا (4)كلمة زجر واستهانة: اْخسأ «فلن تعدو قدرك ( )اْخسأ»: وفيه

. عن احلد الذي ُحدَّ لك (5)ِوزفلست تستطيع أن ُتجا (6)َمْزجورًا، فإنك وإن أخربت عن اخَلِبْيء
 .(9)يريد أن الكهانة ال ترفع بصاحبها عن القدر الذي هو عليه، وإن أصاب يف كهانتة

                                 
 (.س)سقطت من  «فاحلديث»(   )
، والنووي ( 4/49) «إكمال املعلم»، ويف (4  / ) «مشارق األنوار»صوب القاضي عياض يف (   )

هو »(: 54 /9) «املفهم»وقال القرطيب يف . أن املضمر هو آية الدخان( 55 /4 ) «املنهاج»يف 
، الكواكب -املوضع السابق-يث ، اجملموع املغ( 6/9 )شرح السنة للبغوي : وينظر. «قول األكثر
 (. 96 /4)، عمدة القاري ( 6 /5)، فتح الباري (6  /9)الدراري 

 .«اخسكا»: رمست الكلمة هكذا( س)يف (   )
زجرته : َخَسْأتُ الكلبَ َفَخَسأ، أي»(:  4 ص)مادة خسأ  «املفردات»قال الراغب األصفهاين يف (  4)

: خسأ البصُر، أي انقبض عن مهانة، قال تعاىل: ومنه.. اخسأ: مستهيناً به فانزجر، وذلك إذا قلت له
 .«[4:امللك]      

 .«خبييت»(: س)يف (  6)
ترتيب اللسان مادة خبأ : ينظر. على وزن فعيل هو الشيء املْخبوء، أي املستور واخليبء

( / 646.) 
 .«تتجاوز»: يف النسخ األخرى(  5)
: حيتمل وجهني «اخسأ فلن تعدو قدرك»: قوله»(: 967/ ) «أعالم احلديث»قال اخلطايب يف (  9)

به إىل األنبياء، وال من قبل  ن يطالع الغيب من قبل الوحي الذي يوحىأيريد أنه ال يبلغ قدره : أحدمها
الذي جرى على لسانه من ذلك شيئاً ألقاه الشيطان إليه  اإلهلام الذي يلقى يف روع األولياء، وإمنا كان

 .يراجع به أصحابه قبل دخوله النخل حني مسع النيب 
. ها «فيك ويف أمثالك أي لن تسبق قدر اهلل «تعدو قدركلن »: أنه أراد بقوله: والوجه اآلخر

إال هلذه الكلمة  نيب ومراد الشيخ يف الوجه األول أن ابن صياد مل يهتد من اآلية اليت أضمرها ال
 .الواحدة على عادة الكهان من االهتداء إىل بعض الشيء

،  49 /  )، شرح املشكاة للطيـيب (56 /9)، املفهم ( 4/49)إكمال املعلم : وينظر
 (. 6 /5)، فتح الباري (496 
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إمنا قال ذلك؛ ألنه كان من الِوْلدان، وقد  «فإن مل يكن هو فال خري لك يف قتله»: وفيه
لم تكن ذمته لتنتقض عن قتلهم، مث إن اليهود كانوا يومئذ مصاحلني متمسكني بالذمة، ف عِنُم

 .( )بقوله الذي قاله؛ ألنه كان صبيًا
 .(6)ويروم ِغرَّته من حيث ال يشعر (4)ُمغاَفَصته ( )يريد: ( )أي «وهو َيْخِتل»: وفيه
، وهي يف األصل صوت الرعد، ويقال (4)أي صوت: (9)َزْمزمة «َزْمَزمة (5)له فيها»: وفيه

 .(7)َزْمَزمة: لكالم اجملوس عند األكل

                                 
مًا صغريًا يف مل يقتله؛ ألنه كان غال أن النيب ( 4/459) «إكمال املعلم»اختار القاضي عياض يف (   )

 .«ومل يأت بعُد أنه ادعى مثل هذا يف كربه وبعد بلوغه»: ذلك الوقت قال
أن هذه : والذي عندي»: بالوجه الثاين فقال(  4 /5) «معامل السنن»وجزم اخلطايب يف 

اليهود وحلفاءهم، وذلك أنه بعد مقدمه املدينة كتب  ة رسول اهلل القصة إمنا جرت معه أيام مهادن
وبني اليهود كتاباً صاحلهم فيه على أن ال ُيهاَجوا وأن يتركوا على أمرهم، وكان ابن صياد منهم، بينه 

، وقال ابن (6/46 ) «شرح السنة»وإىل هذا اجلواب ذهب البغوي يف . «أو دخياًل يف مجلتهم
 .«هذا هو املتعني»(:  6 /5) «الفتح»حجر يف 
 (. 5 /4 )هاج للنووي ، املن(6 9/ )أعالم احلديث للخطايب : وينظر

 .ليست يف األصل، وأثبتها من النسخ األخرى «أي»(   )
 .«يرتاد»(: ب)يف (   )
ترتيب لسان العرب مادة غفص . أي فاجأه وأخذه على غرة: غاَفص الرجَل ُمغاَفصًة: يقال(  4)

 (.447/ )، املصباح املنري (95  /5)
، الكواكب (49 / )، مشارق األنوار (   / )ري ، املعلم للماز(74 /9)هتذيب اللغة : ينظر(  6)

 (.6  /9)الدراري 
 (.س)سقطت من  «فيها»(  5)
 (.س)، وأثبتها من (أ)مل ترد يف األصل و «زمزمة»(  9)
 (.س)سقطت من  «صوت»(  4)
 (.746 /6)، الصحاح مادة زمم (94 /  )هتذيب اللغة : ينظر(  7)
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 .( )، وهو تصحيف( )ورواه بعضهم بالراء املهملة

                                 
كما صوبه ( زمزمة)لمة، فرواها بعضهم بزايني معجمتني يف هذه الك «الصحيحني»اختلف رواة (   )

 .املؤلف، وهي رواية مجهور رواة مسلم
 .برائني مهملتني «َرْمَرمة»ورواها بعضهم 
 .براء أواًل وزاي آخرًا وحذف امليم الثانية «َرْمزة»: وعند بعضهم
 . بتقدمي الزاي وتأخري الراء «َرةَزْم»: وعند بعضهم

زاد ابن  «ومعاين هذه الكلمات املختلفة متقاربة»: قال البغوي والقاضي عياض وابن حجر
فأما اليت بتقدمي الراء وميم واحدة فهي فعلة من الرمز وهو اإلشارة، وأما اليت بتقدمي الزاي » :حجر

د حكاية صوته، وأما اليت باملهملتني وميمني فأصله من احلركة وهي هنا مبعىن كذلك فمن الزمر، واملرا
 .اخل «...الصوت اخلفي

، مشارق األنوار ( 6/9 )، شرح السنة (964/ )أعالم احلديث : ولالستزادة ينظر
 (. 5 / )، فتح الباري (96 /4 )، املنهاج (4/459)، إكمال املعلم (56 / )

من أجل ما ذكره بعض العلماء يف معىن هذه ( َرْمرمة)بتصحيف من رواه باملهملة لعل َجْزم املؤلف (   )
حتركوا للكالم ومل : ترمرم القوم»(: 4 9 / )مادة رمم  «ترتيب اللسان»الكلمة؛ جاء يف 

 .وابن صياد كان له صوت مسموع كما هو ظاهر احلديث «يتكلموا
حتريك الشفتني، : الرَّْمَرمة»: اخلطايب وغريهلكن ميكن أن يقال يف توجيه هذه الرواية كما قال 

وقد يكون مع حتريك الشفتني صوت وإن مل يقع الكالم، ولذا فسرها ابن حجر . ها «الشفة: وامِلَرمَّة
 .تراجع املصادر املتقدمة يف اهلامش السابق. بالصوت اخلفي واهلل أعلم -كما مضى-
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 .( )«عليه فَدُعوه ( )ُلِبس»: يف حديث أيب سعيد رضي اهلل عنه ومنه قوله  -56 
 .( )أي ُخِلط عليه األمر يف كهانته، فدعوه فإنه ال حيدث بشيء يصلح أن ُيعوَّل عليه

                                 
 (.59 /4 ) «املنهاج»قاله النووي يف . بضم الالم وختفيف الباء(   )
 لقيه رسول اهلل : عن أيب سعيد اخلدري قال: ولفظه( 47 4ح   6/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

: فقال هو «؟أتشهد أين رسول اهلل»: وأبو بكر وعمر يف بعض طرق املدينة، فقال له رسول اهلل 
: قال «آمنت باهلل ومالئكته وكتبه ورسله، ما ترى؟»: سول اهلل أتشهد أين رسول اهلل؟ فقال ر

أرى : قال «ترى عرش إبليس على البحر، وما ترى؟»: أرى عرشًا على املاء، فقال رسول اهلل 
 .«س عليه فدعوهُلِب»: وكاذبًا، أو كاِذَبْين وصادقًا، فقال رسول اهلل  نْيَقصاِد

 :خترجيه
 .بلفظه( 6 7 ح  4  /4)ط الساعة، باب ذكر ابن صياد أخرجه مسلم يف الفنت وأشرا

إذاَخَلْطته : ، فأنا أْلِبسه َلْبسًامَرَلَبْست عليه األ: يقال»(:  44/  ) «هتذيب اللغة»قال األزهري يف (   )
 . «عليه حىت ال يعرف جهته

 .-املوضع السابق-، املنهاج (446/ )مشارق األنوار : وينظر يف معىن احلديث
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األصل يف . ( )«َدْرَمَكة بيضاء»: يف حديث أيب سعيد أيضًا ( )ومنه قول ابن صياد -55 
 .(4)َدِقْيق احُلوَّاَرى: ( )الدَّْرَمك

                                 
جوابًا لسؤال ابن صياد، لكن  من قول النيب  «املصابيح»ذا َنَسب القول البن صياد، وهو يف ك(   )

 السائل هو النيب : ، واألخرى بعكسها«املصابيح»مسلمًا أخرج احلديث بروايتني؛ مرة كما يف 
 .وانظر ختريج احلديث. واجمليب هو ابن صياد

أن ابن صياد سأل النيب : عن أيب سعيد اخلدري: ظهولف( 66 4ح   6/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )
 .«درمكة بيضاء مسك خالص»: فقال عن تربة اجلنة؟ 

 :خترجيه
 .بلفظه( 4 7 :  7)أخرجه مسلم يف املوضع السابق 

واجمليب هو ابن  لكن جعل السائل هو النيب ( 4 7 :  7)بل هذا وأخرجه يف املوضع الذي ق
 .صياد

 .«الدرمكة»(: أ)يف (   )
اجملموع »و(  64 /4)مادة درمك  «الصحاح»و (  6/4 ) «هتذيب اللغة»هبذا اللفظ يف (  4)

 . وغريها(  56/ ) «املغيث
َدْرَمك حىت يكون ُدَقاقاًً من الذي ُي: الدَّْرَمك: قال خالد: قال مشر»: «هتذيب اللغة»وقال يف 

 .«َدْرَمك: كل شيء؛ الدقيق والكحل وغريمها، وكذلك التراب الدقيق
الدقيق األبيض، وهو ُلباب الدقيق : بضم احلاء املهملة وتشديد الواو وفتح الراء: واحُلوَّاَرى: أقول

 (.644 / )ور ترتيب لسان العرب مادة ح. وأجوده وأخلصه
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 .( )«عيُنه ْتَرَفلقيته وقد َن»: ومنه قول ابن عمر رضي اهلل عنهما يف حديثه -59 
 .( )أي َوِرَمْت: ( )َنَفَرْت

: ، ويف حديث عمر رضي اهلل عنه(5)«َفَنَفَرْت (6)َطم َعْيَنهأنه َل»: (4)ويف حديث َغْزوان

                                 
: لقيُته وقد َنَفرت عينه، فقلت: وقال ابن عمر: ولفظه(  6 4ح   6/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

قال إن شاء اهلل خلقها يف ! ال تدري وهي يف رأسك: ال أدري، قلت: مىت َفَعلْت عينك ما أرى؟ قال
 .َفَنَخر كأشد خنري محار مسعُت: عصاك هذه، قال

 :خترجيه
 .بأطول منه(   7 : 77ح 45  /4)م يف الفنت وأشراط الساعة، باب ذكر ابن صياد أخرجه مسل

 (.س)ليست يف  «نفرت»(   )
 (. 5 / )مشارق األنوار : ينظر(   )

أراه مأخوذاً من ِنفار الشيء من الشيء، وهو »(: 6 / ) «غريب احلديث»وقال أبو عبيد يف 
 .«ر الداء نفر منه، فظهر، فذلك ِنفارهجتافيه عنه وتباعده منه، فكأن اللحم ملا أنك

، النهاية البن األثري (6/467)، معجم مقاييس اللغة (4 4/ )الصحاح مادة نفر : وينظر
(6/46.) 

كان »: قال ابن سعد. من التابعني. غزوان بن زيد: ، وقيلهو غزوان بن غزوان الرَّقاشي البصري(  4)
 .«كان من كبار الصاحلني»: وقال ابن اجلوزي «خريًا فاضاًل عابدًا

، صفة الصفوة ( 6 /9)، املنتظم (9/47)، التاريخ الكبري (679 )طبقات ابن سعد : ينظر
( / 6 .) 

 .(أ)إىل هنا ساقط من  «يف حديثه»: من قوله(  6)
أن غزوان كان يف : وان الرقاشي، حاصلهاهذا ليس حبديث، وإمنا هذه قصة نسبتها بعض املصادر لغز(  5)

إنك َلَلحَّاَظة إىل : بعض املغازي فتكشفت جارية، فنظر إليها، فرفع يده فلطم عينه حىت نفرت، وقال
 .ما يضرك
، (6/46)البن األثري ، النهاية ( 6 / )، صفة الصفوة (457 /5)الغريبني مادة نفر : ينظر

 (.   /  )تفسري القرطيب 
 .فهو فيه هبذا اللفظ «الغريبني»نقله من  -رمحه اهلل-واملؤلف 

= 
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 .( )«َفَنَفر ُفوه ( )أن رجاًل َتَخلَّل بالَقَصب»

                                 
لإلمام أمحد  «الورع»ويف بعض املصادر ُنِسبت القصة لعتبة بن غزوان الرقاشي، كما يف : أقول

هتذيب »، و( 6 /6)يف ترمجته  «ثقات ابن حبان»، و( 5 / ) «حلية األولياء»، و(5  ص)
 (.7  /7 )يف ترمجته  «الكمال

 «امليزان»متييزًا، وقال الذهيب يف  -كما تقدم- «هتذيب الكمال»وعتبة هذا مترجم يف 
 .«جمهول احلال، من الثالثة»(: 7 44) «التقريب»، وقال ابن حجر يف «ال يعرف»(: 6444)

: ينظر. ساقه أنابيب وُكعوبًا، والواحدة َقَصَبة، ومنه قصب السكر حمركة، كل نبات كان: الَقَصب(   )
 (. 97 / )املغرب يف ترتيب املعرب مادة قصب 

 (.444 /9)ترتيب اللسان مادة كعب . مجع َكْعب، وهو عقدة ما بني األنبوبني: والُكُعوب
ترتيب اللسان  :ينظر. أي َخلَّل أسنانه، أي أدخل القصب بينها «ختلل بالقصب»: ومعىن قوله

 (. 66  / )مادة خلل 
شعب »ومن طريقه البيهقي يف -( الطبعة املسندة-49 /4) «غريب احلديث»أخرجه أبو عبيد يف (   )

حدثنا القاسم بن مالك املزين، عن عبداهلل بن الوليد املزين، عن  -(5669ح 5  /6) «اإلميان
، عن عبداهلل بن َمْعِقل املزين، عن عمر، به، -«عبيد بن احلسن»: وعند البيهقي-عبيداهلل ابن احلسن 

 .«فنهى عمر عن التخلل بالقصب»: وتتمته
 . «كذا وجدته عبداهلل بن َمْعقل، مقيدًا بالعني والقاف»: هقييوقال الب

 «كنـز العمال»يف وكذا  ،-كما أشار احملقق- «غريب احلديث»ويف بعض النسخ اخلطية لـ
 . «زينعبداهلل بن مغفل امل»(:  57 4)

يعين زمان  «أن رجاًل يف زمانه»: وعنده (6  /6 ) «هتذيب اللغة»وذكره األزهري يف 
، والزخمشري يف (457 /5)مادة نفر  «الغريبني»وذكره أبو عبيد اهلروي يف  .خالفة عمر

 .وغريهم من أهل اللغة والغريب(   /4) «الفائق»

 5  /6... )التخلل بالقصبيف األدب، باب يف  «املصنف»وأخرج ابن أيب شيبة يف 
ال ختللوا »: حدثنا وكيع، عن سعيد بن صاحل، عن رجل مل يسمه، أن عمر كتب( 4 56 ح
 . «لقصببا

= 



 119  الميسر في شرح المصابيح

                                 
أدب األكل -يف كتاب املعيشة من قسم األفعال  «كنـز العمال»وذكره املتقي اهلندي يف 

ال »: كتب عمر بن اخلطاب إىل أهل األمصار: عثمان النهدي قالعن أيب ( 544 4ح 9 6/4 )
يف  وعزاه البن السين وأيب نعيم كالمها «ختللوا بالقصب، فإن كنتم البد فاعلني فانزعوا قشره

 .«الطب»
. فذكره مبعناه... كتب عمر إىل عماله باآلفاق: عبدالعزيز قالعن عيسى بن (  57 4)وبرقم 

 . «الطب»وعزاه البن السين يف 
من طريق عيسى بن عبدالعزيز، أن ( 5665) «شعب اإلميان»وهذا األخري خرجه البيهقي يف 
 . احلديث... عمر ابن عبدالعزيز كتب إىل عماله

 .فبينت هذه الرواية أن احلديث لعمر بن عبدالعزيز

 :دراسة سند أيب عبيد
 .مات بعد التسعني ومئة. ، أبو جعفر الكويفاملزين القاسم بن مالك - 

 .روى عن خالد احلذاء، وأيوب بن عائذ، وحصني بن عبدالرمحن وغريهم
 .وعنه أبو عبيد القاسم بن سالم، وعلي بن املديين، وأمحد بن حنبل وغريهم

، وإبراهيم بن عبداهلل اهلروي، وحممد بن عبداهلل بن -يف أكثر الروايات عنه-بن معني قال ا
  .«س، صدوقما كان به بأ»: وعن ابن معني. «ثقة»: عمار، والعجلي

 .«ليس به بأس»: وقال يف موضع آخر. «ثقة، عمل للسلطان عماًل»: وقال أبو داود
 .«ثقة صاحل احلديث»: وقال ابن سعد

 .«كان صدوقًا، وُذِكر أنه كان يلي بعض العمل يف السواد»: م أمحدوقال اإلما
 .«ال حيتج به»: ونقل الذهيب عنه أيضًا قوله. «صاحل، ليس باملتني»: وقال أبو حامت
 .«ضعيف»: وقال الساجي
 .«الصحيحني»وحديثه يف 
 .كما قال الذهيب يف غري موضع «ثقة»: خالصة حاله

وقال ابن . «ال وجه لتضعيفه»: به كما قال الذهيب، وقال أيضًاأما تضعيف الساجي فقد انفرد 
 .«ضعفه الساجي بال مستند»: حجر

= 
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وأما أبو حامت فمعلوم تشدده يف اجلرح، وجاء قوله هذا يف مقابل أقوال سائر األئمة يف توثيقه 

م ما هو نع. «صدوق فيه لني»: «التقريب»واحتجاج الشيخني به، ولذا فمن الغرابة قول احلافظ يف 
 .يف إتقان ُغْندر كما قال الذهيب

أو  «ال بأس به»: وال يؤثر على هذه النتيجة اختالف الرواية عن بعض األئمة وقول آخرين بأنه
 «صدوق»أو  «ال بأس به»؛ ملا هو معروف عن املتقدمني من أهنم قد يصفون الثقة بأنه «صدوق»

إىل هذه املسألة أكثر من مرة؛ ولذا قال الذهيب يف وأقواهلم يف الراوي يبني بعضها بعضًا، وقد أشرت 
زكريا  ضعفه، ثقة احتج به البخاري ومسلم»: «الرواة الثقات املتكلم فيهم مبا اليوجب ردهم»

 .واهلل أعلم. «الساجي وحده، ووثقه طائفة، وهو ممن ال بأس به
، سري (9 44) ، هتذيب الكمال(   /9)، اجلرح والتعديل (6 4)سؤاالت أيب داود ألمحد 

، الرواة الثقات املتكلم ( 4 )، من تكلم فيه وهو موثق (5446)، امليزان (4  /7)أعالم النبالء 
، هدي الساري (6449)، التقريب (74 /4)، هتذيب التهذيب (56)فيهم مبا اليوجب ردهم 

 (.449، 469ص)
من . العجلي: ، الكويف، ويقال لهبن عبداهلل بن َمْعِقل بن مَقرِّن املزين عبداهلل بن الوليد -2
 .السابعة

 .روى عن عبيد بن احلسن، وبكري بن شهاب، وعاصم بن هبدلة وغريهم
 .وعنه محاد بن أسامة، وسفيان بن عيينة، وأبو نعيم الفضل بن دكني وغريهم

 .«ثقة»: قال ابن معني والنسائي والعجلي
 .«التقريب»وكذا قال احلافظ يف 

، هتذيب ( 454)، ميزان االعتدال ( 54 )، هتذيب الكمال (49 /6)اجلرح والتعديل 
 (.576 )، التقريب ( 5/5)التهذيب 
 .«عبيد بن احلسن»: ، وعند البيهقي-كذا عند أيب عبيد- عبيداهلل بن احلسن -3

 : ولكلٍّ من االمسني ترمجة خمتلفة عن اآلخر لكن الثاين أظهر؛ ألمور منها
 .عبداهلل بن الوليد املزين: أنه ذكر يف تالميذه -
 .أنه يقال له املزين، واإلسناد كله ُمزنيون -

 :فإليك ترمجته
 .من اخلامسة. الثعليب، أبو احلسن الكويف: هو عبيد بن احلسن املزين، ويقال

= 
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 .، مبعىن اْسُتْخِرجت( )وذكر بعضهم أنه ُروي بالقاف على ما مل يسم فاعله
 .( )الشق واالستخراج: ، والَبْقر( )وذكر أيضًا أنه روي بالباء والقاف

                                 
 .روى عن عبداهلل بن مغفل، وعبداهلل بن أيب أوىف، وعبدالرمحن بن معقل املزين

 .وعنه عبداهلل بن الوليد املزين، واألعمش، وشعبة بن احلجاج وغريهم
 .«صدوق»: زاد أبو حامت «ثقة»: قال ابن معني وأبو زرعة وأبو حامت والنسائي

 .«ةأمجعوا على أنه ثق»: وقال ابن عبدالرب
 .وروى له مسلم. «ثقة»: «التقريب»ويف 

، هتذيب التهذيب (  9 )، هتذيب الكمال (6/466)، اجلرح والتعديل ( 54)الكىن ملسلم 
 (.59 4)، التقريب (9/69)

، أبو الوليد ابن ُمَقرِّن املزين( بفتح أوله وسكون املهملة بعدها قاف) عبداهلل بن َمْعِقل -4
 .مات سنة مثان ومثانني. الكويف

 .روى عن علي بن أيب طالب، وكعب بن عجرة، وأيب معقل بن مقرن رضي اهلل عنهم وغريهم
 .وعنه عبداهلل بن السائب، وعبدالرمحن بن األصبهاين، وأبو إسحاق السبيعي وغريهم

 .«كان ثقة كثري احلديث»: قال ابن سعد
 .«تابعي، ثقة، من خيار التابعني»: يوقال العجل

 .وروى له الشيخان. «ثقة»: «التقريب»و «الكاشف»ويف 
، الكاشف (645 )، هتذيب الكمال (795)، ترتيب ثقات العجلي (676 )طبقات ابن سعد 

 (.4 5 )، التقريب (5556)، اإلصابة (5 /5)، هتذيب التهذيب (774 )
 .واهلل أعلم.  بن مغفل املزين، فإنه صحايب مشهوروإن كان صاحب احلديث هو عبداهلل: أقول

 :احلكم على األثر
 .واهلل أعلم. ويتقوى أيضًا بالطرق األخرى اليت تقدمت اإلشارة إليها. صحيح هبذا السند

 .«ُنِقرت»يعين (   )
 .«ُبِقرت»يعين (   )
، إكمال املعلم (4 / ) «مشارق األنوار»: تراجع الروايات الواردة يف احلديث ومعانيها يف(   )

 (. 9 /9)، املفهم (4/499)
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 [أ/6  ]

 .( )واملعتد به من طريق الرواية ما قدمناه
 يريد أن كون العني يف رأسي ال يقتضي أن أكون «إن شاء اهلل خلقها يف عصاك»: وقوله

أن خيلق مثلها يف عصاك، والعصا ال تكون منها على  ( )قادر على ( )هللمنها على خرب، فإن ا
 .(4)وكأنه ادعى بذلك االستغراق وعدم اإلحساس/خرب، 

                                 
ين نفرت يع-وأشبهها األوىل »: -املوضع السابق بعد ما ذكر الروايات- «املفهم»قال القرطيب يف (   )

؛ فإن عينه يف ذلك الوقت مل تكن مفقوءة، إذ لو كان ذلك، لكان من أعظم األدلة -بالنون والفاء
. اخل «...قال إنه هو على من خالفه يف ذلك، ومل يرد ذلك على أنه الدجال، والستدل بذلك من

 .«الظاهر أهنا تصحيف»: -عن الروايات األخرى-(  9 /4 ) «املنهاج»وقال النووي يف 
 .«تعاىل»زيادة ( س)يف (   )
 (.ب)و( س)ليست يف  «على»(   )
 (.  7/4)، مرقاة املفاتيح (أ/   ل)شرح املصابيح للبيضاوي : ينظر(  4)
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 :ومن الحسان

 .( )«تنام عيناه وال ينام قلبه»: رضي اهلل عنه ( )يف حديث أيب بكرة قوله  -54 
                                 

امسه مسروح : ، مشهور بكنيته، وقيلهو أبو بكرة ُنَفْيع بن احلارث بن َكَلَدة بن عمرو الثقفي(   )
حابة، أسلم بالطائف، مث نزل البصرة، ومات هبا من فضالء الص. نفيع بن مسروح: ، وقيل(مبهمالت)

 .ومخسني -أو اثنتني-سنة إحدى 
، التقريب (5 44)، اإلصابة (476 )، معرفة الصحابة أليب نعيم (4 4)الكىن ملسلم : ينظر

(9 46.) 
قال رسول : عن أيب بكرة رضي اهلل عنه قال: ولفظه( 69 4ح 4 6 / ) «املصابيح»احلديث يف (   )

وأقله  ،رسضأولد، مث يولد هلما غالم أعور،  ال يولد هلما ا الدجال ثالثني عامًاميكث أبو» :اهلل 
أبوه طوال ضرب اللحم، »: أبويه، فقال مث نعت لنا رسول اهلل . «منفعة، تنام عيناه وال ينام قلبه

فسمعنا مبولود يف : فقال أبو بكرة رضي اهلل عنه. «مرأة فرضاخية طويلة اليدينكأن أنفه منقار، وأمه ا
فيهما،  اليهود باملدينة، فذهبت أنا والزبري بن العوام حىت دخلنا على أبويه، فإذا نعت رسول اهلل 

وأقله مكثنا ثالثني عامًا ال يولد لنا ولد، مث ولد لنا غالم أعور أضرس : هل لكما ولد؟ فقاال: فقلنا
فخرجنا من عندمها، فإذا هو جمندل يف الشمس يف قطيفة، وله : قال. منفعة، تنام عيناه وال ينام قلبه

وهل مسعت ما قلناه؟ قال نعم، تنام عيناي وال ينام : ما قلتما؟ قلنا: مههمة، فكشف عن رأسه، فقال
 .قليب

 :خترجيه
، والبزار يف (47  ح 4 /9)أخرجه الترمذي يف الفنت، باب ما جاء يف ذكر ابن صائد 

حدثنا عبداهلل بن معاوية اجلمحي، حدثنا محاد بن سلمة، عن علي بن ( 4 5 ح7/75) «مسنده»
هذا حديث حسن غريب ال نعرفه »: وقال الترمذي. زيد، عن عبدالرمحن بن أيب بكرة، عن أبيه، به

 .«إال من حديث محاد بن سلمة
غري أيب بكرة، وال نعلم له  ًا يرويه عن رسول اهلل وهذا احلديث ال نعلم أحد»: وقال البزار

 .«إسنادًا غري هذا اإلسناد، وال نعلم حدث به إال محاد بن سلمة وحده
 .حدثنا محاد بن سلمة، به( 765ح 76 / ) «مسنده»وأخرجه أبو داود الطيالسي يف 
  9/47)يف الفنت، باب ما ذكر يف فتنة الدجال  «املصنف»وأخرجه ابن أيب شيبة يف 

 .عن يزيد بن هارون( 4 64 ح 4/56 ) «مسنده»، وأمحد يف (9496 ح
= 
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 .عن عفان(  666 ح 46 /4 )وأمحد أيضًا 

 .عن مؤمل( 6 66 ح 66 /4 )و
 .عن مسلم بن إبراهيم( 7ح  6 ص) «الفنت»وحنبل بن إسحاق يف 

 .عن سريج( 46ح 47 ص)و
ويف لفظ . سلم بن إبراهيم على املرفوعواقتصر ابن أيب شيبة وحنبل عن م. مخستهم عن محاد، به

 .مؤمل اختالف

 :دراسة إسناد الطيالسي
وقد تغري . ثقة إمام إال ما انفرد به من حديثه عن زياد األعلم وقيس بن سعد. محاد بن سلمة - 

وقد مضت . هحفظه بأخرة فوقعت له أوهام يسرية ال متنع من حجية حديثه إال ما عرف ومهه في
 (.69 ص)ترمجته 
 (.64 ص)تقدمت ترمجته . ضعيف. بن جدعان علي بن زيد -2
أبو حامت البصري، وهو : ، أبو حبر، ويقالنفيع بن احلارث الثقفي: عبدالرمحن بن أيب بكرة -3

 .مات سنة ست وتسعني. أول مولود ولد يف اإلسالم بالبصرة
روى عن أبيه أيب بكرة، وعلي بن أيب طالب، وعبداهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهم 

 .وغريهم
 .سريين وغريهم وعنه علي بن زيد بن جدعان، وعبدامللك بن عمري، وحممد بن

 .«ثقة»: قال ابن سعد والعجلي
 .«اتفقوا على توثيقه»: وقال النووي
 .«مقرئًا، عاملًاكان ثقة، كبري القدر، »: وقال الذهيب

 .وخرج له اجلماعة. «ثقة»: وقال ابن حجر
، ( 99 )، هتذيب الكمال (96 / )، هتذيب األمساء للنووي (  6 )ترتيب ثقات العجلي 

 (.5 4 )، التقريب (4  /5)، هتذيب التهذيب (  4، 7  /4)نبالء سري أعالم ال

 :احلكم على احلديث
 .ضعيف هبذا السند من أجل علي بن زيد بن جدعان

= 



 5 1  الميسر في شرح المصابيح

ظ قلبه يف املنام ملا يلقيه إليه شيطانه، وهذا من أوصاف الكهنة خبالف حال يريد بذلك تيق
 .( )األنبياء، فإن تيقظ قلوهبم ملا يرد عليهم من الوحي واإلهلام

َطِوْيل و ُطَوال، فإذا أفرط يف الطُّْول : بالضم، الطويل، يقال: الطَُّوال «أبوه ُطَوال»: وفيه
 .( )ُطوَّال بالتشديد: قيل

 .بالتخفيف ( )ووجدنا الرواية فيه
. الفاء منها مكسورة، والياء مشددة، واملعىن ضخمة عظيمة «وأمه امرأة ِفْرضاِخيَّة»: وفيه
 .(5)، ومل جند له مأخذًا(6)أصحاب الغريب (4)كذا فسره
إن : أن نقول ( )صياد من االختالف والتضاد ( )ابن أحاديث ( )والوجه فيما ورد يف: قلت

به  (6)مبا ُأخِبريف أول األمر قبل التحقق خبرب املسيح الكذاب، فلما ُأخِبر  (4)َحِسب ذلك النيب 

                                 
بل منكر »: قال -«حسن»: بعد نقله لقول الترمذي-(  9 / ) «النهاية»وقال ابن كثري يف 

 .«جدًا
زيد بن جدعان  تفرد به علي بن»: عن البيهقي قوله( 4  /  ) «الفتح»ونقل ابن حجر يف 

 .«وليس بالقوي
ة ويوهي حديثه أن أبا بكرة إمنا أسلم ملا نزل من الطائف حني حوصرت سن»: قال ابن حجر

ملا توجه إىل النخل اليت فيها ابن  أنه  «الصحيحني»مثان من اهلجرة، ويف حديث ابن عمر الذي يف 
درك أبو بكرة زمان مولده باملدينة وهو مل يسكن املدينة صياد كان ابن صياد يومئذ كاحملتلم، فمىت ي

إال قبل الوفاة النبوية بسنتني، فكيف يتأتى أن يكون يف الزمن النبوي كاحملتلم، فالذي يف 
 .ها. «...هو املعتمد «الصحيحني»

 (.ب/   ل)شرح املصابيح للبيضاوي : ينظر(   )
 (.964 /6)مادة طول  «حالصحا»بلفظه يف  «طوال»هذا البيان ملعىن (   )
 (.ب)و( س)من  «فيه»(   )
 .«فسرها»(: ب)و( س)يف (  4)
، ( 6 / )، الفائق (6 4 /6)، الغريبني مادة فرضخ ( 65/ )غريب احلديث للخطايب : ينظر(  6)

 (.44 / )النهاية 
 (.54 / )، القاموس احمليط (47  /5)، ترتيب اللسان مادة فرضخ (7  /4)العني : يراجع(  5)
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ووافق ذلك ما عنده استبان له أن ابن صياد ليس  (5)من شأنه وقصته يف حديث متيم الداري
 .(9)بالذي تومهه

                                 
 .وهو املناسب للسياق( ب)و( س)واملثبت من  «من»(: أ)يف األصل و(   )
 (.ب)و( س)واملثبت من  «أيب»(: أ)يف األصل و(   )
 االختالف يف ابن صياد، هل هو الدجال األكرب، أم ال؟: يريد املؤلف(  )
 .يعين ظن أن ابن صياد هو الدجال(  4)
 .وحدها( ب)من  «مبا أخرب»(  6)
 (.4 4ص)وتقدمت ترمجة متيم (. 67 )م ختريج حديث متيم برقم تقد(  5)
هذا أحد األقوال املشهورة يف هذه املسألة، وقد قال به الطحاوي، والبيهقي، وعزالدين ابن األثري، (  9)

سد الغابة ترمجة ، أ( 4 /9)مشكل اآلثار : تراجع أقواهلم يف. وشيخ اإلسالم ابن تيمية، وابن كثري
، ( 4 /  )، جمموع فتاوى ابن تيمية ( 5 /4 )، املنهاج للنووي ( 4 / )عبداهلل بن صياد 

 (.4  /  )، فتح الباري (7  ، 9  ، 5  /7 )البداية والنهاية البن كثري 
واملقصود أن ابن صياد ليس بالدجال الذي خيرج يف آخر »: وأقتصر على قول ابن كثري حيث قال

فإنه َفْيصل يف هذا  -وهو حديث متيم الداري-حلديث فاطمة بنت قيس الفهرية قطعًا؛  الزمان
 .«املقام

هو القول بأن ابن صياد هو الدجال األكرب، وقد قال به من : والقول الثاين يف هذه املسألة
 .عنهمالصحابة عمر بن اخلطاب، وابنه عبداهلل، وجابر بن عبداهلل، وأبو ذر، وابن مسعود رضي اهلل 

وذهب إليه أبو العباس القرطيب، وأبو عبداهلل القرطيب، وأملح ابن حجر إىل أن هذا هو رأي 
ر يف ذلك سلك البخاري مسلك الترجيح، فاقتصر األم سولشدة التبا»: «الفتح»البخاري، فقال يف 

 .«على حديث جابر عن عمر يف ابن صياد، ومل خيرج حديث فاطمة بنت قيس يف قصة متيم
، املفهم -املوضع السابق-مشكل اآلثار : ر يف أدلة هذا املذهب وأقوال من ذهب إليه يراجعللنظ

، عمدة ( 4 -9  /  )، الفتح -املوضع السابق-، املنهاج (976، 996ص)، التذكرة ( 9 /9)
 (. 9 /4)القاري 

بعد أن عرض -( 46 /  ) «الفتح»وأما احلافظ ابن حجر فله رأي خمتلف، حيث قال يف 
أن الدجال : ما تضمنه حديث متيم، وكون ابن صياد هو الدجال وأقرب ما جيمع به بني»: -قوالاأل

= 
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األََمارات اليت تكلم فيها ابن صياد مع أيب سعيد اخلدري رضي : ذلكومما يدل على صحة 
 .حيث صحبه إىل مكة ( )اهلل عنه يف حديثه

                                 
بعينه هو الذي شاهده متيم موثقًا، وأن ابن صياد شيطان تبدى يف صورة الدجال يف تلك املدة، إىل أن 

 .«هاتوجه إىل أصبهان فاستتر مع قرينه إىل أن جتيء املدة اليت قدر اهلل تعاىل خروجه في
 .هو القول األول الذي أخذ به املؤلف وغريه -بعد التأمل-أقول الذي ظهر يل رجحانه 

وقد أشار بعض العلماء إىل بعض الدالالت من حديث متيم مقارنة بواقع احلال اليت كان عليها 
بأن  استدل بعضهم على أنه ليس الدجال»: (  9/ ) «أعالم احلديث»ابن صياد؛ قال اخلطايب يف 

واجلساسة باملدينة، وابن صياد إذ ذاك مقيم بني  بقصة الدجال مًا الداري حدَّث رسول اهلل متي
 .«ظهرانيهم

كيف يلتئم أن يكون من كان يف أثناء احلياة »(: 4  /  ) «الفتح»وقال البيهقي كما يف 
جوناً يف جزيرة من ويسأله، أن يكون يف آخرها شيخاً كبرياً مس النبوية شبه احملتلم، وجيتمع به النيب 

 .ها. «!هل خرج أو ال؟ جزائر البحر موثقًا باحلديد، يستفهم عن خرب النيب 
ويستفهم أيضا عن حال قومه معه، هل قاتلوه؟ وماذا صنع هبم؟ فهل كان هذا خافياً على : أقول

ال وق «إنه إىل خربكم باألشواق»: ابن صياد حىت يسأل عنه، وقد قالت اجلساسة يف أول احلديث
 .«قد قدرمت على خربي فأخربوين ما أنتم؟: هو أيضًا

فظاهر احلديث مع ظاهر احلال اليت كان عليها ابن صياد، باإلضافة إىل ما ورد يف حديث أيب 
. ، كل ذلك يدل داللة ظاهرة على أنه غريه-وسيذكره املؤلف-سعيد اخلدري وقصته مع ابن صياد 

 .والعلم عند اهلل تعاىل
 .ة عن حلف عمر بأنه الدجال، وتوافق الصفات بني ابن صياد والدجالوستأيت اإلجاب

( 9 7 ح  4  /4)أخرجه مسلم يف الفنت وأشراط الساعة، باب ذكر ابن صياد : حديث أيب سعيد(   )
أما قد لقيت من الناس، يزعمون أين : صحبت ابن صائد إىل مكة، فقال يل: قال أبو سعيد: ولفظه

. فقد ولد يل: قال. بلى: قلت :؟ قال«إنه ال يولد له»: يقول ل اهلل الدجال، ألست مسعت رسو
فقد ولدت : قال. بلى :؟ قلت«املدينة وال مكة لال يدخ»: يقول أوليس مسعت رسول اهلل 
 .؟ وقد أسلمت «إنه يهودي»: أمل يقل نيب اهلل : ويف رواية «...باملدينة وهذا أنا أريد مكة
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، وترك واستدالله حبلف عمر رضي اهلل عنه بني يدي رسول اهلل  ( )وأما حديث جابر
أنه من  ( )قد عرف نيب اهلل : أن نقول ( )النكري على عمر رضي اهلل عنه، فالوجه فيه النيب 

قريبًا من  أميت دجالون كذابون (6)خيرج يف»: حذر الناَس عنه من الدجالني بقوله (4)مجلة من
: فقال وابن صياد مل يكن خارجًا من مجلتهم؛ ألنه ادعى النبوة مبحضر من النيب  (5)«ثالثني

 .(4)لف عمر رضي اهلل عنه خمالفًا للحقيقةفلم يكن ح (9)«أتشهد أين رسول اهلل؟»

                                 
 .متفق عليه: حديث جابر(   )

حجة ال  أخرجه البخاري يف االعتصام بالكتاب والسنة، باب من رأى ترك النكري من النيب 
عن حممد بن املنكدر ( 7 7 )، ومسلم يف املوضع السابق (66 9ح 646 ص)من غري الرسول 

إين مسعت : حتلف باهلل؟ قال: رأيت جابر بن عبداهلل حيلف باهلل أن ابن الصياد الدجال، فقلت: قال
 .، فلم ينكره النيب عمر حيلف على ذلك عند النيب 

 (.ب)و (س)من  «فيه»(   )
، وهو (صح)، وقد أحلق هبامش األصل وبعده عالمة (أ)إىل هنا ساقط من  «وترك النيب»: من قوله(   )

 (.ب)و( س)مثبت يف 
 (.أ)ساقطة من  «من»(  4)
 «من»(: أ)يف (  6)
 (.745ص)تقدم خترجيه . تفق عليهم(  5)
 .وهو متفق عليه( 54 )هذه مجلة من حديث ابن عمر املتقدم برقم (  9)
؛ هو أن يكون ابُن صياد هذا اجلواب فيه نظر؛ ألن ظاهر األحاديث تدل على أن الذي خافه النيب (  4)

جال على ابن صياد، وهذا هو الذي َوَقر يف قلوب املسيَح الدجال، بسبب ظهور بعض صفات الد
: أتأذن يل فيه أضرب عنقه؟ قال له رسول اهلل : الصحابة، ومنهم عمر؛ ولذا ملا قال عمر للنيب 

 .(54 )وتقدم برقم  ،متفق عليه «إن يكن هو فال تسلط عليه»
إن يكن الذي ختاف »: السالمالصالة و قال عليه ( 4 7 )ويف حديث ابن مسعود عند مسلم 

 . «لن تستطيع قتله
فإن الذي ُيسلَّط عليه فيقتله  -وهذا الذي خافه عمر وغريه-يعين إن يكن هو املسيح الدجال 

 (.69 )دم برقم عيسى بن مرمي عليه السالم، كما يف حديث النواس بن مسعان، وتق
= 
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ليس يف حديث جابر »(: 4  /  ) «الفتح»وقد أجاب البيهقي جبواب آخر فقال كما يف 

كان متوقفاً يف أمره، مث جاءه  على حلف عمر، فيحتمل أن يكون النيب  أكثر من سكوت النيب 
مث محل قول  .«اريمن اهلل تعاىل بأنه غريه على ما تقتضيه قصة متيم الد -يعين احلجة والبينة-الثََّبت 

فيحتمل أن يكون ذلك منه : أما عمر»: من قال بأنه الدجال بعدم االطالع على قصة متيم، مث قال
، قبل أن يسمع قصة متيم، مث ملا مسعها مل يعد إىل احللف املذكور، وأما جابر فشهد حلفه عند النيب 

 .ها «فاستصحب ما كان اطلع عليه من عمر حبضرة النيب 
إنكار ذلك؛ ألنه حلف على حمتمل  حيتمل أن يكون ترك النيب »(: 45 /9)طحاوي وقال ال

 .«وحي خبالفه، فترك اإلنكار عليه لذلك ملا حلف عليه مما مل ينـزل على رسول اهلل 
يف مثل هذا،  على مسألة سكوت النيب  (   / ) «شرح اإلملام»وتكلم ابن دقيق العيد يف 

 : ما ملخصههل يعترب إقرارًا ؟ فقال 
دلياًل على  عن أمر ليس فيه حكم شرعي، فهل يكون سكوته  إذا أخرب حبضرة النيب »

مطابقة ما يف الواقع، كما وقع لعمر يف حلفه على أن ابن صياد هو الدجال، فلم ينكر عليه، فهل يدل 
أىل حلف  عدم إنكاره على أن ابن صياد هو الدجال كما فهمه جابر، حىت صار حيلف عليه ويستند

عمر، أو ال يدل ؟ فيه نظر، واألقرب عندي أنه ال يدل؛ ألن مأخذ املسألة ومناطها هو العصمة من 
التقرير على باطل، وذلك يتوقف على حتقق البطالن، وال يكفي فيه عدم حتقق الصحة، نعم التقرير 

 .ها.«يسوغ احللف على ذلك على غلبة الظن لعدم توقف ذلك على العلم
: دة يف اجلواب عما ورد عن عمر وغريه من الصحابة كأيب ذر وابن مسعود يراجعولالستزا
 .-املوضع السابق-، فتح الباري ( 7 -49 /9)مشكل اآلثار 
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فليس مما يقطع القول به، فإن  ( )توافق النعوت يف أبوي الدجال وأبوي ابن صياد ( )وأما
، بل كثريًا يوجد ذلك يف املوصوفات حبكم  ( )اتفاق الَوْصَفْين ال حيكم باحتاد املوصوف

 .االتفاق

                                 
 .«فأما»(: أ)يف األصل و(   )
ضعيف كما سبق  -وهو حديث أيب بكرة-ال حاجة للجواب عن هذا؛ ألن احلديث الذي ورد فيه (   )

 .«منكر جدًا»: وقد قال ابن كثري
لكن يشار إىل ما ظهر على ابن صياد نفسه من صفات توافق صفات املسيح الدجال، فيجاب 

 .عن هذا مبا ذكره املؤلف
جيوز أن توافق صفة ابن صياد صفة »(:  5 /4 )للنووي  «املنهاج»وقال البيهقي كما يف 

الناس بالدجال عبدالعزى أن أشبه [ 56 ، 69 رقم  حاديثانظر األ]الدجال، كما ثبت يف الصحيح 
ابن قطن، وليس هو هو، وكان أمر ابن صياد فتنة ابتلى اهلل تعاىل هبا عباده، فعصم اهلل تعاىل منها 

 .«املسلمني ووقاهم شرها
: واجلملة»: حيث قال ( 4 /5) «معامل السنن»وأختم بعبارة حسنة قاهلا اإلمام اخلطايب يف 

ة، وقد ليهلك من هلك عن بينة وحيىي من حي عن بين ،ه املؤمننيامتحن اهلل به عبادقد فتنة أنه كان 
امتحن قوم موسى عليه السالم يف زمانه بالعجل، فافتنت به قوم وهلكوا، وجنا من هداه اهلل وعصمه 

 .«منهم
 .«املوصوفني»(: ب)يف (   )
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 ومن باب نزول عيسى بن مريم عليه السالم

 الصحاح من

حىت تكون السجدة الواحدة خريًا »: يف حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه قوله -57 
 .( )«من الدنيا وما فيها

مل تزل السجدة الواحدة يف احلقيقة كذلك، وإمنا أراد بذلك أن الناس يرغبون يف أمر : قلت
أحب إليهم من الدنيا وما  ( )الدنيا حىت تكون السجدة الواحدة ( )ويزهدون عن أمر اهلل،
 .(4)فيها

                                 
ن ينـزل فيكم ِشكن أوالذي نفسي بيده َلُيو»: ولفظه( 67 4ح 6 6/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )

، فيكسر الصليب، ويقتل اخلنـزير، ويضع اجلزية، وَيفيَض املاُل حىت ال يقبله ابن مرمي حكمًا َعْداًل
واقرؤا : رضي اهلل عنه مث يقول أبو هريرة «أحد، حىت تكون السجدة الواحدة خرياً من الدنيا وما فيها

 [.67 :النساء]اآلية  ...         : إن شئتم

 :خترجيه
 .متفق عليه

ح 6 9ص)أخرجه البخاري يف أحاديث األنبياء، باب نزول عيسى بن مرمي عليهما السالم 
 .احلديث «...ةسجدالحىت تكون »: خرجه يف مواضع أخرى دون قولهبلفظه، وأ( 444 

 (.66 :  4 ح 6  / ... )وأخرجه مسلم يف اإلميان، باب نزول عيسى بن مرمي
 .ليست يف النسخ األخرى «أمر»(   )
 (.س)ليست يف  «الواحدة»(   )
 .«هذا هو الظاهر من معىن احلديث»(: 666/ ) «املنهاج»قال النووي يف (  4)

معناه أن »(:  9 / ) «املفهم»، والقرطيب يف ( 49/ ) «إكمال املعلم»وقال عياض يف 
 .«الصالة تكون أفضل من الصدقة لفيض املال إذ ذاك، وهلذا ال يوجد من يقبله
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 ومن باب قرب الساعة وأن من مات فقد قامت قيامته

 :من الصحاح

 «...( )نا والساعةََأبعثت »: قال رسول اهلل : ( )حديث أنس رضي اهلل عنه قال -96 
 .( )احلديث

، وتكون الواو (4)وللنصب فيه مساغ. ه من طريق الرواية هو الرفعاإلعراب الذي يعتمد علي
 .(6)، ومل تبلغنا فيه رواية(مع)مبعىن 

                                 
 (.س)سقطت من  «قال»(   )
 .«كهاتني»: زيادة(: أ)يف (   )
قال : ة عن أنس رضي اهلل عنه قالمن حديث قتاد(  5 4ح 9 6 / ) «املصابيح»احلديث يف (   )

 .كفضل إحدامها على األخرى: قال قتادة يف قصصه «بعثت أنا والساعة كهاتني»: رسول اهلل 

 : خترجيه
 .متفق عليه

  9  ص) «ة كهاتنيبعثت أنا والساع»: أخرجه البخاري يف الرقاق، باب قول النيب 
 .ذكر قول قتادة دون( 5664ح

: وزاد(  76 ح 54  /4)وأخرجه مسلم بتمامه يف الفنت وأشراط الساعة، باب قرب الساعة 
 .«أو قاله قتادة؟نس أفال أدري أذكره عن : -الراوي عن قتادة-قال شعبة»

 .«لنصب فيه سائغاو»(: س)يف (  4)
ما الفتح فهو على املفعول معه، الضم؛ فأوبالفتح  هقيدنا»(: 665/ ) «املفهم»قال القرطيب يف (  6)

توكيدًا للضمري على ما هو ( أنا)وفصل بينهما بـ، (بعثت)والرفع على أنه معطوف على التاء يف 
األحسن عند النحويني، وقد اختار بعضهم النصب بناًء على أن التشبيه وقع مبالصقة األصبعني 

أن : بالتفاوت الذي بني رؤوسهما، ويعين واتصاهلما، واختار آخرون الرفع بناًء على أن التشبيه وقع
وحنوه يف . «وقيام الساعة قريب، كقرب السبابة من الوسطى، وهذا أوقع مابني زمان النيب 

(9/ 66.) 
 .القاضي عياض جزم بأن الرفع أحسنأن  (66 /  ) «الفتح»وذكر ابن حجر يف 
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وهو الراوي عن أنس، وهو قريب مما يف حديث  ( )وتأويله قد نقل عن قتادة بن ِدعامة
 .( )«فسبْقُتها»: ( )امُلْسَتوِرد بن َشدَّاد

 (4)منه ارتباط دعوته بالساعة ال تفترق إحدامها وهو أن يكون املراد: وَيْحتمل وجهًا آخر
 .(6)عن األخرى، كما أن السبابة ال تفترق عن الوسطى، وال يوجد بينهما ما ليس منهما

                                 
أي كما بني  .«على األخرىكفضل إحدامها »: -كما تقدم عقب روايته للحديث-وهو قوله (   )

 .تنظر املصادر السابقة. األصبعني السبابة والوسطى يف الطول، وهذا التأويل يؤيد رواية الرفع
 (.   ص)وقتادة تقدمت ترمجته 

 (.444ص)تقدمت ترمجته (   )
 (. 9 )سم احلسان من هذا الباب، ورقمه حديث املستورد يأيت خترجيه يف ق(   )
 .وهو الصواب بقية النسخمن  واملثبت «أحدمها»: يف األصل(  4)
وراجع (. 67 -66 /  )، الفتح (  9ص)، التذكرة (4/669)و( 54 / )إكمال املعلم : ينظر(  6)

 . كالم القرطيب السابق
احلديث اآليت  :وليؤيد الوجه األ»(:  44 /  ) «شرح املشكاة»وقال الطيـيب يف 

كل يف فيه نظر؛ ألن »: -عقبًاتم- (7/444) «املرقاة»قال القاري يف . «بن شداداللمستورد 
حديث روعي معىن مل يراع يف اآلخر، إذ التأسيس أوىل من التأكيد، على أنه ال مانع من أن يالحظ 

من املعىن األول إغراق يفهم ، نعم يف هذا احلديث كال املعنيني، إذ ال تدافع فيما بينهما يف رأي العينني
 .«يف التشبيه القريب ما ال يفهم من الثاين، ولذا اختاره بعضهم، ويؤيده موافقته لتفسري الراوي
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 .( )«عليكم ساعتكم حىت تقوم»: يف حديث عائشة رضي اهلل عنها ومنه قوله  - 9 
 . ( )الزمان، ويعرب هبا عن القيامة ( )جزء من أجزاء: الساعة

 :(6()4)وقد ورد يف كتاب اهلل وسنة رسوله على أقسام ثالثة
 .بعث الناس للجزاء (9)وهي: (5)الساعة الكربى

 .( )وهي انقراض القرن الواحد باملوت: ( )والساعة الوسطى
                                 

كان : من حديث عائشة رضي اهلل عنها أهنا قالت( 55 4ح 9 6/ ) «املصابيح»احلديث يف (   )
إن »: ، فكان ينظر إىل أصغرهم فيقوللساعةفيسألونه عن ا رجال من  األعراب جفاةً يأتون النيب 

 .«اهلرم حىت تقوم عليكم ساَعُتكم ُهْكِرْديعش هذا ال ُي

 :خترجيه
 .متفق عليه

قال »: هبذ اللفظ وزاد(   56ح 94  ص)جه البخاري يف الرقاق، باب سكرات املوت أخر
  .«يعين موهتم: -أحد رواته-هشام 

 بنحوه(  76 ح 57  /4)ومسلم يف الفنت وأشراط الساعة، باب قرب الساعة 
 .وهو الصواب( أ)و( ب)واملثبت من  ،«أخر»(: س)يف األصل و(   )
ويدل عليه (. 4 4ص)للراغب األصفهاين مادة ساعة  «املفردات»صه يف هذا التعريف للساعة بن(   )

 [.66:الروم]           : قوله تعاىل
 .«ثالث»(: س)يف (  4)
بنحو ماذكره املؤلف مع  -املوضع السابق-يف هذه األقسام الثالثة ذكرها أيضًا الراغب األصفهاين (  6)

 (. 7/44) «مرقاة املفاتيح»وللقاري تعقب على هذا التقسيم، ينظر يف . ذكر بعض األمثلة
، [ :احلج]            : كما يف قوله تعاىل(  5)

واآليات واألحاديث يف هذا املعىن كثرية، وقد مر بنا عدة [  :القمر]    : هوقول
 «...ال تقوم الساعة حىت خترج نار من أرض احلجاز»: أحاديث، منها حديث أيب هريرة مرفوعًا

 (.49 )وتقدم برقم . ثاحلدي
فالضمري يعود على الساعة، ومن أجل أن تتحد ( أ)و( ب)واملثبت من  «وهو»(: س)يف األصل و(  9)

 .يف القسم الثاين يف مجيع النسخ مؤنثًا ، فقد وردالضمائر يف األقسام الثالثة
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 .موت اإلنسان (4)وهي: ( )والساعة الصغرى
 .(9()5)الساعة الوسطى (6)راد منها هناوامل

                                 
 .كما يف هذا احلديث، وانظر كالم املؤلف اآليت(   )
 .(س)ليست يف  «باملوت»(   )
   : وهي املشار إليها بقوله»: -يف املوضع السابق بعد ما ذكر هذا القسم-قال الراغب (   )

ومعلوم أن هذه احلسرة تنال  ،[  : األنعام]          
اآلية  ...           : اإلنسان عند موته لقوله

 :األنعام]           : ، وعلى هذا قوله[6 : املنافقون]
 .ها.«[46

 .وتقدم آنفًا حنو هذا، فينظر التعليق عليه( ب)و (س)واملثبت من  «وهو»(: أ)يف األصل و(  4)
 .«ههنا»: يف النسخ األخرى(  6)
 (.س)سقطت من  «الوسطى»(  5)
راجع ختريج -هذا التأويل يوافق ما نقله البخاري عن هشام بن عروة بن الزبري أحد رواة احلديث (  9)

 . وبه قال عدد من الشراح، -احلديث
، شرح املصابيح ( 6 /4 )، املنهاج (64 /9)، املفهم (4/664)إكمال املعلم : ينظر
، مرقاة املفاتيح ( 9 /  )، فتح الباري (4 /  )، الكواكب الدراري (ب/   ل )للبيضاوي 

(7/445.) 
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 :ومن الحسان

س َفت يف َنْثِعُب»: أنه قال رضي اهلل عنه عن النيب  ( )حديث املستورد بن شداد- 9 
 .( )«...الساعة

                                 
 (.444ص)تقدمت ترمجته (   )
فسبقتها كما سبقت ، ُبِعثت يف نفس الساعة»: ولفظه( 59 4ح 4 6/ ) «املصابيح»ديث يف احل(   )

 .وأشار بأصبعه السبابة والوسطى «هذه هذه

 :خترجيه
 «...بعثت أنا والساعة كهاتني»: أخرجه الترمذي يف الفنت، باب ما جاء يف قول النيب 

مد بن عمر بن هياج األسدي حدثنا حم( 9 / ) «تارخيه»، والطربي يف (4   ح 56 /5)
 .الكويف

، (4 9ح 64 /6 ) «الكبري»والطرباين يف ، ( 45 ح 47 /4) «مسنده»والبزار يف 
 .عن أيب كريب حممد بن العالء(   ص) «لااألمث»والرامهرمزي يف 

كالمها عن حيىي بن عبدالرمحن األرحيب، عن عبيدة بن األسود، عن جمالد، عن قيس بن أيب 
هذا حديث غريب من حديث املستورد »: ستورد بن شداد الفهري، به، وقال الترمذيحازم، عن امل

 .«بن شداد ال نعرفه إال من هذا الوجها
، وقد روي وهذا احلديث هبذا اللفظ ال نعلمه يروى إال عن املستورد عن النيب »: وقال البزار

ذا احلديث عن جمالد إال عبيدة بن حنو كالمه عن النيب من غري وجه بألفاظ خمتلفة، وال نعلم حدث هب
 .«األسود

 :دراسة سند الترمذي
مات سنة مخس ومخسني . أو األسدي، أبو عبداهلل الكويف بن هيَّاج اهَلْمداين حممد بن عمر - 
 .ومئتني

 .صة بن عقبة وغريهمروى عن حيىي بن عبدالرمحن األرحيب، وعبيداهلل بن موسى، وقبي
 .وعنه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وغريهم

 .«ال بأس به»: قال النسائي
 .«ثقة»: وقال حممد بن عبداهلل احلضرمي والبزار

= 



 121  الميسر في شرح المصابيح

                                 
 .«الثقات»وذكره ابن حبان يف 

 .«صدوق»: وقال ابن حجر
 ،رف من تشددهملا ع( ال بأس به)فإن النسائي قد يقول عن الثقة  «ثقة»: ولعل األوىل أن يقال

ويراجع يف هذه املسألة  .على الثقة( ال بأس به)أو يقال بأن من عادة بعض املتقدمني إطالق لفظة 
 .مع حاشية حمققه الشيخ عبدالفتاح أبو غدة(    ص)  «الرفع والتكميل»كتاب 

، (6666)، هتذيب الكمال (7  /7)، ثقات ابن حبان (   /4)مسند البزار : تنظر ترمجته يف
 (.94 5)، التقريب (   /7)ذيب التهذيب هت

 .من التاسعة. ، الكويفبن مالك بن احلارث األرحيب حيىي بن عبدالرمحن -2
روى عن عبيدة بن األسود، وإمساعيل بن إبراهيم التيمي، وعبدالرمحن بن عبدامللك بن أجبر 

 .وغريهم
 .مر بن هياج، وحممد بن العالء، وإسحاق بن منصور وغريهموعنه حممد بن ع

ال بأس، مل يكن صاحب حديث، هو أصلح من عبيدة الذي »: قال حممد بن عبداهلل بن منري
 .«حيدث عنه

 .«شيخ ال أرى يف حديثه إنكارًا، يروي عن عبيدة بن األسود أحاديث غرائب»: وقال أبو حامت
 .«صاحل يعترب به»: وقال الدارقطين

 .«رمبا خالف»: وقال «الثقات»وذكره ابن حبان يف 
 .«صويلح»: «ويف امليزان. «صدوق»: «الكاشف»وقال الذهيب يف 
 .«صدوق رمبا أخطأ»: وقال ابن حجر
، الكاشف (5496)، هتذيب الكمال (64 /7)، ثقات ابن حبان (59 /7)اجلرح والتعديل 

 (. 967)، التقريب (4  /  ) ، هتذيب التهذيب(7694)، ميزان االعتدال ( 6 5)
 .من الثامنة. ، الكويفبن سعيد اهَلْمداين عبيدة بن األسود -3

 .روى عن جمالد بن سعيد، وسعيد بن أيب عروبة، وأيب إسحاق اهلمداين وغريهم
 .يوسف بن عدي وغريهموعنه حيىي بن عبدالرمحن األرحيب، وعثمان بن أيب شيبة، و

 .«ثقة»: قال أبو زرعة
 .«ما حبديثه بأس»: وقال أبو حامت

= 
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حديثه إذا بني السماع يف روايته، وكان فوقه  يعترب»: وقال «الثقات»وذكره ابن حبان يف 

 .«يعترب به»: وقال الدارقطين. «ودونه ثقات
 .راتب املدلسنيووضعه يف املرتبة الثالثة من م. «صدوق رمبا دلس»: وقال ابن حجر

، اجلرح والتعديل ( 4 / )مع أيب زرعة الرازي وجهوده يف السنة  -أسئلة الربذعي أليب زرعة
، هتذيب الكمال (7  )، سؤاالت الربقاين للدارقطين (9 9/4)، ثقات ابن حبان (5/74)
، تعريف أهل التقديس (6 44)، التقريب (9/46)، هتذيب التهذيب (566 )، الكاشف (967 )
(45.) 

تقدمت ترمجته . ليس بالقوي وقد تغري يف آخر عمره. بن عمري اهَلْمداين ُمَجالد بن سعيد -4
 (.446ص)

 .عد التسعني أو قبلها وقد جاوز املئةمات ب. ، أبو عبداهلل الكويفالَبَجلي قيس بن أيب حازم -5
 .روى عن املستورد بن شداد، وأيب بكر الصديق، وعمر بن اخلطاب رضي اهلل عنهم وغريهم

 .وعنه جمالد بن سعيد، وإمساعيل بن أيب خالد، وبيان بن بشر األمحسي وغريهم
ق، وقيل إنه رآه ليبايعه، فقبض وهو يف الطري أدرك اجلاهلية وهاجر إىل النيب »: قال املزي

 .«خيطب، ومل يثبت ذلك
 .«واملشهور عند اجلمهور أنه مل ير النيب »: «اإلصابة»قال ابن حجر يف 

 .أبو نعيم واخلطيب والعالئي والذهيب وابن حجر وغريهم من احملققني: ونفاها
 من قيس بن أيب ما كان بالكوفة أحد أروى عن أصحاب رسول اهلل »: وقال سفيان بن عيينة

أجود التابعني إسنادًا، روى عن تسعة من العشرة، ومل يرو عن عبدالرمحن »: وقال أبو داود. «حازم
 .«بن عوفا

 .«أوثق من الزهري ومن السائب بن يزيد»: وقال ابن معني
يعين أنه يف الثقة مثل . «حدثنا قيس بن أيب حازم هذه األسطوانة»: وقال إمساعيل بن أيب خالد

 .األسطوانة
قال يل حيىي بن سعيد : واألئمة على توثيقه والثناء عليه، إال أن علي بن املديين قال :أقول

مث ذكر له حيىي أحاديث مناكري، منها حديث كالب  «قيس بن أيب حازم منكر احلديث»[: القطان]
 .احلوأب

= 
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ه فمنهم من رفع قدره وعظم ،وقد تكلم أصحابنا فيه ،هو متقن الرواية»: وقال يعقوب بن شيبة

، والذين أطروه مناكري أحاديث له :وقال وجعل احلديث عنه من أصح اإلسناد، ومنهم من محل عليه
هي غرائب، ومنهم من مل حيمل عليه : محلوا هذه األحاديث عنه على أهنا عندهم غري مناكري، وقالوا

على مجيع يف شيء من احلديث ومحل عليه يف مذهبه، وقالوا كان حيمل على علي رمحة اهلل عليه و
الصحابة، واملشهور عنه أنه كان يقدم عثمان، ولذلك جتنب كثري من قدماء الكوفيني الرواية 

 .«...عنه
مراده »: وقال عن قول حيىي القطان .«فهذا قول مبني مفصل»: -معلقًا-قال ابن حجر 

 .«الفرد املطلق: باملنكر
ثقة حجة كاد أن »: «امليزان»ودافع الذهيب عنه يف غري واحد من كتبه، فمن ذلك قوله يف 

منكر احلديث، مث : عن حيىي بن سعيد ،يكون صحابيًا، وثقه ابن معني والناس، وقال علي بن عبداهلل
مث . «...مسى له أحاديث استنكرها، فلم يصنع شيئًا، بل هي ثابتة، ال ينكر له التفرد يف سعة ما روى

نسأل اهلل العافية . ن تكلم فيه فقد آذى نفسهأمجعوا على االحتجاج به، وم»: قال يف آخر ترمجته
 .«وترك اهلوى

واملعتمد عليه أنه ثقة ثبت مقبول الرواية، وهو من كبار »: «الفتح»وقال ابن حجر يف 
 .«التابعني

 .واهلل أعلم. وهذا حاصل القول فيه، ومل ُيذكر أنه حدث بعد تغريه، وقد خرج له اجلماعة: أقول
، (465 )، معرفة الصحابة أليب نعيم (69 /6)، ثقات ابن حبان ( 6 /9)اجلرح والتعديل 

، االستيعاب (6 4)، اإلنابة إىل معرفة املختلف فيهم من الصحابة ملغلطاي (546)جامع التحصيل 
، من تكلم (4 57)، ميزان االعتدال (4475)، هتذيب الكمال ( 46/  )، تاريخ بغداد (5   )

، املغين يف الضعفاء (59)قات املتكلم فيهم مبا اليوجب ردهم ، الرواة الث(46 )فيه وهو موثق 
، (45 /4)، هتذيب التهذيب (74 /4)، سري أعالم النبالء ( 5/ )، تذكرة احلفاظ (6667)

، (6655)، التقريب (464ص)هدي الساري ( 4 6/4 )، فتح الباري (6  9، 47 9)اإلصابة 
 (. 6)الكواكب النريات 

 :احلكم على احلديث
 .ف هبذا اإلسناد لضعف جمالد بن سعيدضعي

= 
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 .أي حني تنفست، ( )بالتحريك ال غري، أراد به قرهبا: َنَفس
 .( )أوُل أشراطها ظهور أشراطها، وبعثة النيب : ( )وتنفسها

أنه أراد بذلك األشراط  (6)«أول أشراط الساعة نار»: يف قوله (4)وقد ذكرنا فيما مضى
 .اخلارقة للعادات املنبئة عن اقتراب قيامها (5)املتتابعة

يف وقٍت ُأِحسُّ ِبَنَفِسها : أي «بعثت يف َنَفس الساعة»: م أنه قالوقد ُذِكر عن بعضه
أيضًا راجع إىل املعىن الذي  (4)وهذا الوجه. (9)وُقْرهبا، كما ُتِحسُّ بَنَفس اإلنسان إذا َقُربت منه

 .(7)ذكرناه

                                 
ويشهد له حديث أيب جبرية عن أشياخ من األنصار، وهو اآليت بعد هذا احلديث، وبه يصري 

 .واهلل أعلم. حسنًا لغريه
، وابن األثري يف (7  / )مادة نفس  «اجملموع املغيث»أبو موسى املديين يف : ذكر هذا املعىن(  )

 .«طلق النََّفس على القربفأ»: وقال(  6/4) «النهاية»
: التكوير]      : ومنه قوله تعاىل»(: 7/449) «املرقاة»وقال القاري يف 

 .«أي ظهر آثار طلوعه [4 
  .«ونفسها»(: أ)يف (  )
 .من هذا البحث( 765ص)انظر (   )
 (.49 )ينظر شرح احلديث رقم (  4)
 (.766ص)وتقدم خترجيه . أخرجه البخاري( 6)
 .«املتتابعة» :مكان «الساعة»(: أ)يف (  5)
كالمها يف املوضع  «النهاية»، وابن األثري يف «اجملموع املغيث»أبو موسى املديين يف : ذكر هذا املعىن(  9)

 .السابق
 .«س»إىل هنا ساقط من  «وقرهبا»: من قوله(  4)
من العبارة العجيبة  «َنَفس الساعة»: قوله»(: 56/ ) «املثل السائر»قال ضياء الدين ابن األثري يف (  7)

قرهبا منه ال يدل على ما اليت ال يقوم غريها مقامها؛ ألن املراد بذلك أنه بعث والساعة قريبة منه، لكن 
وذاك أن  النفس يدل على أن الساعة منه حبيث حيس هبا كما حيس اإلنسان بنفس دل عليه النََّفس، 

ومجع بني أصبعيه السبابة  «بعثت أنا والساعة كهاتني»: من هو إىل جانبه، وقد قال يف موضع آخر
= 
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أي يف ضعف هبوهبا وأول : قيل يف تفسريه ( )«بعثت يف َنسيم الساعة»: ويف رواية

                                 
مين ملا دل ذلك على ما دل عليه  ةبعثت على قرب من الساعة، أو الساعة قريب: والوسطى، ولو قال

 .ها.«ساعةَنَفس ال»
هذه الرواية ليست تابعة للحديث السابق، بل هذا حديث آخر يرويه أبو َجبرية بن الضحاك (   )

 .األنصاري
، كما «مسنده»أخرجه البزار يف  -«نسيم»: مكان «نسم»: لكن مع قوله-وهو هبذا اللفظ 

ن حممد حدثنا أمحد ب(  4  ح 4 6/ ) -وهو آخرحديث  فيه-البن حجر  «خمتصر زوائده»يف 
 .-يعين حممد بن عمر-بن سعيد، ثنا ابن أيب الوزير 

 . ، حدثنا حممد بن عباد املكيمنيعابن حدثنا (    / ) «تصحيفات احملدثني»والعسكري يف 
بن محدان، ثنا احلسن بن سفيان،  وحدثنا أبو عمر(  46 /6) «معرفة الصحابة»وأبو نعيم يف 

 .ثنا حممد بن الصباح
يان بن عيينة، عن إمساعيل بن أيب خالد، عن قيس بن أيب حازم، عن أيب َجبرية ثالثتهم حدثنا سف

 .فذكره: قال ابن الضحاك، أن رسول اهلل 
 .هكذا رواه سفيان بن عيينة، عن إمساعيل بن أيب خالد

 :وخالفه غريه
عن  فرواه عبداهلل بن املبارك، ويزيد بن هارون، ومعتمر بن سليمان عن إمساعيل بن أيب خالد،

 :قال رسول اهلل : شبيل بن عوف، عن أيب جبرية، عن أشياخ من األنصار قالوا
 :فخالفوه يف أمرين

 (.قيس)مكان ( شبيل بن عوف)عندهم  - 
 .جعلوا واسطة بني أيب جبرية وبني النيب  - 

 «الفنت»وعنه نعيم بن محاد يف -(  67 ح 666ص) «الزهد»وهو عند عبداهلل بن املبارك يف 
يف  -وألصق أصبعيه السبابة والوسطى- بعثت أنا والساعة كهاتني»: ولفظه. -( 99 ح 6 5/ )

 .«نسم الساعة: أو قال»: زاد نعيم .«نفس الساعة
 .أخربنا يزيد بن هارون، به: حدثنا متيم بن املنتصر، قال( 4 / ) «تارخيه»وأخرجه الطربي يف 

= 
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 -( 5 /4) «ةاحللي»وعنه أبو نعيم يف -(  79ح  7 /  ) «الكبري»طرباين يف وأخرجه ال

 .حدثنا حممد بن الرباء، ثنا علي بن املديين، ثنا معتمر بن سليمان، به
، سبقتها إين بعثت والساعة هكذا»: -«احللية»كما يف -ولفظ يزيد ومعتمر متقارب وهو 

 .«ت هذه هذه يف نسم الساعة أو نفس الساعةكما سبق
وعزاه ( 6  4 ح  6/65 )يف الزهد، باب قرب الساعة  «جممع الزوائد»وأورده اهليثمي يف 

 .«رجال هذه الطريق رجال الصحيح غري شبل أو شبيل بن عوف، وهو ثقة»: وقال لطرباينل
 .السكري، ومروان بن معاوية أبو محزة: وممن تابعهم على رواية هذا الوجه كما ذكر أبو نعيم

، (    ح 66 /4) «املثاينواآلحاد »حديث مروان وقفت عليه عند ابن أيب عاصم يف : أقول
عن »: مل يذكر. «قال عن أيب جبرية أن رسول اهلل »: لكنه قال(  79) «الكبري»والطرباين يف 

 .فقط( يسق)مكان  (شبيل بن عوف)فمتابعته هلم من جهة ذكر  «أشياخ من األنصار
 .«رواه الطرباين بإسناد حسن»: -املوضع السابق-وقال اهليثمي 

 .فهذا وجه ثالث
وهناك وجه رابع رواه املسعودي، عن إمساعيل بن أيب خالد، عن الشعيب، عن أيب جبرية، عن 

 .النيب 
 .-املوضع السابق-أخرجه الطربي 

 :أن اخلالف يف سند احلديث وقع يف موضعنيواحلاصل 
 :وهو على ثالثة أوجه. يف شيخ إمساعيل بن أيب خالد: األول املوضع

قاله عبداهلل بن املبارك، ويزيد بن هارون، ومعتمر بن سليمان، وأبو ( شبيل بن عوف)أنه  - 
 .محزة السكري، ومروان بن معاوية

 .قاله سفيان بن عيينة( قيس بن أيب حازم)أنه  - 
 .قاله املسعودي( عامر الشعيب)أنه  - 
 .وأوىل هذه األوجه وأشبهها بالصواب ما رواه عبداهلل بن املبارك ومن تابعه؛ ألهنم أكثر: ولأق

هذا مع القول بأن هذه العلة غري قادحة؛ ألن هؤالء الثالثة كلهم ثقات، فاالختالف يف تعيني 
 .واحد منهم ال يضر

 .فستأيت ترمجته عند دراسة السند: أما شبيل
 .فتقدمت ترمجته يف احلديث السابق: وأما قيس

= 



 133  الميسر في شرح المصابيح

                                 
، هتذيب (   )، جامع التحصيل ( 64 )هتذيب الكمال : فتنظر ترمجته يف: وأما الشعيب

 .واهلل أعلم. (75 / )، شرح علل الترمذي ( 67 )، التقريب (6/69)التهذيب 

 .بني أيب جبرية وبني النيب يف إثبات واسطة : املوضع الثاين
على ما ذكره -فأثبتها ابن املبارك، ويزيد بن هارون، ومعتمر بن سليمان، وأبو محزة السكري  -
 .«عن النيب  ،عن أشياخ من األنصار ،عن أيب جبرية»: فهؤالء قالوا يف حديثهم. -أبو نعيم
عن  ،عن أيب جبرية»: حيث قالوا ومل يثبتها سفيان بن عيينة، ومروان بن معاوية، واملسعودي، -
 .«النيب 

، -كما سيأيت عند دراسة اإلسناد-أقول وهذه أيضًا علة غري قادحة؛ ألن أبا جبرية صحايب 
 .ومرسل الصحايب ال يضر

ما رواه ابن املبارك ومن تابعه، ألهنم أكثر، ويف حديثهم زيادة والزيادة : ومع هذا فأوىل الوجهني
 . أعلمواهلل. من الثقة مقبولة

 :دراسة سند ابن املبارك
 .مات سنة ست وأربعني ومئة. البجلي، أبو عبداهلل الكويف إمساعيل بن أيب خالد - 

 .روى عن شبيل بن عوف، وعامر الشعيب، وقيس بن أيب حازم وغريهم
 .وعنه عبداهلل بن املبارك، وسفيان بن عيينة، ويزيد بن هارون وغريهم

 .«ن يسمى امليزانكا»: قال مروان بن معاوية
 .فذكره منهم «حفاظ الناس ثالثة»: وقال سفيان الثوري

 .«التقريب»وكذا قال ابن حجر يف . «كان ثقة ثبتًا»: وقال يعقوب بن أيب شيبة
 .وغريمها «الصحيحني»وحديثه يف 

، هتذيب ( 6 / )، تذكرة احلفاظ (95 /5)، سري أعالم النبالء (7 4)هتذيب الكمال 
 (.4 4)، التقريب (64 / )التهذيب 
شبل : البجلي، أبو الطفيل الكويف، ويقال له ابن عوف بن أيب حية األمحسي( مصغر) ُشَبْيل -2

 . بغري تصغري
 .روى عن عمر بن اخلطاب، وأيب هريرة، وأيب جبرية رضي اهلل عنهم وغريهم

 .حبيب بن عبداهلل األزديوعنه إمساعيل بن أيب خالد، و
= 
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 .وشهد القادسية. ويقال أدرك اجلاهلية. أدرك النيب 

مل تصح »: «التقريب»وقال يف . «وذكره مجع يف الصحابة إلدراكه»: قال ابن حجر
 .«صحبته

 .«التقريب»وكذا قال احلافظ يف . «ثقة»: وقال ابن معني وابن سعد
، االستيعاب (54 /4)، ثقات ابن حبان ( 4 /4)، اجلرح والتعديل (64 /4)التاريخ الكبري 

، التقريب ( 9 /4)، هتذيب التهذيب (746 )، اإلصابة (579 )، هتذيب الكمال ( 7  )
( 945.) 

و أخو وه. ال يعرف امسه. ، املدينابن الضحاك بن خليفة األنصاري( بفتح اجليم) أبو َجبرية -3
 .ثابت بن الضحاك

 .، وعن أشياخ من األنصار عنهروى عن النيب 
 .وعنه شبيل بن عوف، وحسان بن كريب، وقيس بن أيب حازم وغريهم

 .«الأعلم له صحبة»: فقال ابن أيب حامت عن أبيه: اختلف يف صحبته
ليست له  :قال بعضهم له صحبة، وقال بعضهم»: -وتبعه ابن عبدالرب-وقال أبو أمحد احلاكم 

 .«صحبة
 .اإلمام مسلم، وابن حبان، وأبو نعيم، واملزي، والذهيب، وابن حجر: وممن أثبت صحبته

 .واهلل أعلم. ويظهر أن هذا هو قول األكثر
، املراسيل البن (69  )، ترتيب ثقات العجلي (696)، الكىن ملسلم (69 )الكىن للبخاري 

، (49  )، معرفة الصحابة أليب نعيم ( 4 ، 77 / )، ثقات ابن حبان (447)أيب حامت 
، (7 7)، جامع التحصيل (5665)، الكاشف (95 9)، هتذيب الكمال (447 )االستيعاب 

، اإلصابة (66/  )، هتذيب التهذيب ( 4  )اإلنابة إىل معرفة املختلف فيهم من الصحابة ملغلطاي 
 (.  46)، التقريب ( 754،    4، 46 4)

 .أشياخ من األنصار -4
مل أقف على تعيني أحد منهم، لكن الذي يظهر أهنم صحابة؛ ألن األنصار هم صحابة رسول اهلل 

صحايب، فالذي  -وهو أبو جبرية-الذين ناصروه من األوس واخلزرج، مث إن الراوي عنهم هنا  
 .واهلل أعلم. يغلب على الظن أهنم صحابة

 :كم على احلديثاحل
= 
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 [ب/6  ]

 .( )أول هبوب الريح: والنسيمأشراطها، 
يف : ذوي األرواح الذين خلقهم اهلل تعاىل قبل اقتراب الساعة، كأنه قال ( )بعثت يف: وقيل

 .(4)من بين آدم ( )آخر النَّْشء
وكل دابة فيها روح . وهي النَّْفس( َنَسمة)مجع  (6)ئل يف النسيم إىل أهناذهب هذا القا: قلت

لكان أشبه؛  (4)(بالتحريك)النََّفس : مبعىن (9)إىل اليت هي( النََّسمة)ولو ذهب يف . (5)(َنَسمة)فهي 
والنََّسمة كما أهنا وردت يف كالمهم  «بعثت يف َنَفس الساعة»: ملشاكلتها الرواية األخرى

 .(7)واهلل أعلم بالصواب. مبعىن النََّفس/النَّْفس، فقد وردت أيضًا مبعىن 

                                 
 .صحيح هبذا اإلسناد

(   4 /5)مادة نسم  «يبنيالغر»، و(4 /  ) «هتذيب اللغة»هذا بنصه قول ابن األعرايب كما يف (   )
 (.   / ) «تصحيفات احملدثني»واختاره العسكري يف . وغريمها

 .«الغريبني»و «هتذيب اللغة»موافقة ملا يف ( ب)و( س)وأثبت ما يف  ،«من»(: أ)يف األصل و(   )
 .وهو املوافق ملا يف املصدرين السابقني النسخ األخرى،واملثبت من  «نشء»: يف األصل(   )
 .قبكالمها يف املوضع السا «الغريبني»و «هتذيب اللغة»يف : هذا القول ورد هبذا اللفظ(  4)

بعثت  هو مجع َنَسمة، أي: وقيل»: فقال(   4/ )نسم  ةماد «الفائق»وذكره الزخمشري يف 
 .«يف أناس يلون الساعة، فأضاف النََّسم إىل الساعة؛ ألهنا تليها

 .«أنه»(: ب)يف (  6)
 (.4 9/44)، ترتيب لسان العرب (646 /6)، الصحاح مادة نسم (5 /  )هتذيب اللغة : ينظر(  5)
 .بقية النسخوأثبتها من  ،ليست يف األصل «هي»(  9)
 .املصادر السابقة: تنظر(  4)
 .«واهلل أعلم»(: أ)و( ب)ويف (. س)من  «اهلل أعلم بالصوابو»(  7)
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 ومن باب ل تقوم الساعة إل على الشرار

 :من الصحاح

خيرج الدجال »: قال رسول اهلل : رضي اهلل عنه ( )حديث عبداهلل بن عمرو - 9 
 .( )ديثاحل « -...ال أدري- فيمكث أربعني

من قول الصحايب، أي مل يزدين على  ( ) «فيبعث اهلل عيسى»: إىل قوله «ال أدري»: قلت

                                 
صحيح »و «املصابيح»و النسخ األخرىوالتصويب من ، وهو خطأ «عبداهلل بن عمر»: يف األصل(   )

 .«مسلم
 :لفظهو( 94 4ح 6 6/ ) «املصابيح»يف  احلديث(   )

فيبعث اهلل عيسى بن   -امًاال أدري أربعني يوماً أو شهراً أو ع -خيرج الدجال فيمكث أربعني »
مرمي عليهما السالم كأنه عروة بن مسعود رضي اهلل عنه فيطلبه فيهلكه، مث ميكث يف الناس سبع سنني 
ليس بني اثنني عداوة، مث يرسل اهلل رحيًا باردة من قبل الشام، فال يبقى على وجه األرض أحدٌ يف قلبه 

و أن أحدكم دخل يف َكِبد جبٍل لدخلته عليه حىت مثقال ذرة من خري أو إميان إال قبضته، حىت ل
فيبقى شرار الناس يف ِخفَّة الطري وأحالم السباع، ال يعرفون معروفاً وال ينكرون منكرًا، : قال. تقبضه

فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة األوثان، وهم يف : أال تستجيبون؟ فيقولون: فيتمثَّل هلم الشيطان فيقول
وأول . ٌن عيُشُهم، مث ينفخ يف الصور، فال يسمعه أحٌد إال أصغى ِليتًا ورفع ِليتًاذلك دارٌّ رزُقُهم حس

من يسمعه رجٌل يلوط حوض إبله فيصعق ويصعق الناس، مث يرسل اهلل مطرًا كأنه الطَّلُّ فينبت منه 
: ربكميا أيها الناس َهُلمَّ إىل : أجساد الناس، مث ُينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، مث يقال

ِمْن َكْم؟ َكْم؟ : أخرجوا بعث النار، فيقال: مث يقال[ 4 :الصافات]      
      فذاك يوَم : قال. من كل ألف تسَع مئٍة وتسعًة وتسعني: فيقال

 .«[ 4:القلم]       وذلك[ 9 :املزمل]

 :خترجيه
 64  /4... )أخرجه مسلم يف الفنت وأشراط الساعة، باب يف خروج الدجال ومكثه يف األرض

 .ويف أوله قصة( 746 ح
 .«ال أدري أربعني يومًا أو شهرًا أو عامًا»: يريد قوله(   )
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 .( )أربعني شيئًا يبني املراد منها، فال أدري أيًَّا أراد به من هذه الثالثة
 .( )ماءالس ( )وسطه، ومنه كبد: َكِبد الشيء «يف َكِبد جبلدخل »: وفيه
 .(6)صفحة عنقه (4)أي أمال: أصغى ِليْتًا «ًاًا ورفع ِليْتفال يسمعه أحد إال أصغى ِليْت»: وفيه

عبارة عن َتَطلُِّب املستمع حقيقة ما ورد على مسعه من  (5)وكثريًا يتوهم الناس أنه هنا
إمنا يوجد يف استماع األصوات اليت  (9)؛ فإن هذا النوعالصوت، وليس األمر على ما تومهه

 .(6 )استماعها ِذْهٌن وِحسٌّ وِمْيَزٌة (7)اإلنساَن دون (4)يصحب

                                 
  «إكمال املعلم»راد لكن نسيه، فوقع منه هذا التردد، كما قال القاضي عياض يف أو أنه أعلمه بامل(   )

 (. 6 /9) «املفهم»، والقرطيب يف (4/474)
 :وبكل حال فقد بني حديث النواس بن مسعان، وحديث فاطمة بنت قيس املراد بال تردد

  .(69 )وتقدم برقم  ،خرجه مسلم .«أربعون يومًا»: ففي حديث النواس -
 (.67 )خرجه مسلم، وتقدم برقم . «بعني ليلةأر»: ويف حديث فاطمة -

 (.أ)سقطت من  «كبد»(   )
 (. 4 ص)، مثار القلوب للثعاليب (6 6/ )، الصحاح مادة كبد (5  /6 )هتذيب اللغة : ينظر(   )
 .وهو الصواب( ب)و( س)واملثبت من  «مال»(: أ)ويف األصل (  4)
  .«صفحتا العنق: واللِّيتان»: وزاد( 59 / )مادة ليت  «موع املغيثاجمل»هبذا اللفظ ورد يف (  6)

. وآخره مثناة فوق، وهي صفحة العنق، وهي جانبه الالمبكسر : اللِّيت»: وقال النووي
، مشارق األنوار مادة (56 / )الصحاح مادة ليت : وينظر (.47 /4 )املنهاج  .«أمال: وأصغى
 (. 5/ )، ومادة صغي ( 45/ )ليت 

 .«ههنا»: يف النسخ األخرى(  5)
 .يعين اإلصغاء الذي هو عبارة عن َتَطلُِّب املستمع حقيقة ما ورد على مسعه من الصوت(  9)
 .«يبقى مع»(: أ)يف (  4)
 (. 45 / )راجع ترتيب اللسان مادة دون . دون هنا مبعىن عند(  7)
ليَّ كثريًا، ال لغموضها يف النسخ أشكلت قراءهتا ع( ذهن وحس وميزة)هذه الكلمات الثالث (  6 )

 !! اخلطية، ولكن من جهة ارتباطها مبا قبلها يف املعىن 
= 
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 .أعظم وأهول من ذلك ( )واألمر يف استماع النفخة

                                 
وبعد السؤال والبحث والتأمل الطويل ظهر يل أن ما أثبته هو املراد، ال سيما وأن البحث قادين 

ريوين إىل العثور على نسخة خطية نفيسة هلذا الشرح منقولة عن نسخة املصنف، وحمفوظة مبعهد الب
، وقد جاءت العبارة فيها -(   ص)راجع وصفها يف املقدمة -للدراسات اإلسالمية بأوزبكستان 

 .واضحة متامًا كما أثبتها
أن اإلصغاء للصوت ملعرفة حقيقته، إمنا يكون يف األصوات اليت : ومراد املؤلف كما ظهر يل
؛ فهي إما أصوات حتتاج إىل (ِذْهنٌ وِحسٌّ وِمْيَزٌة)ىل هذه األمور الثالثة حيتاج اإلنسان عند استماعها إ

بالكسر، : الذهن»(: 9  /4)مادة ذهن  «لقاموسا»قال يف . فهم أو حفظ فيعمل فيها ذهنه وعقله
 .«، وحفظ القلب، والفطنة، وحيركوالعقل، الفهم

اإلدراك بإحدى احلواس : واحلس. ل حاسة مسعه إلدراكهاأو أهنا أصوات خافتة ضعيفة فيعم
، املعجم الوسيط (496/ )ترتيب اللسان مادة حسس : ينظر. اخلمس وهي السمع والبصر وغريها

 (. 9 ص)
قال ابن سيده كما يف ترتيب . أو أهنا أصوات خمتلطة فهي حباجة إىل متييز بعضها عن بعض

 .«فصل بعضه عن بعض: وميَّزه ماز الشيء َمْيزًا وِمْيَزًة»(: 69 9/4)اللسان 
هذا ما ظهر يل، ومما يقوي هذا الفهم أننا لو استبعدنا كالم املؤلف األخري وما فيه من كلمات 

ختياري مشكلة، ورجعنا إىل كالمه قبل ذلك؛ حيث نفى أن يكون ما وقع يف هذا احلديث إصغاء ا
مىت يصغي اإلنسان إذًا : للتعرف على حقيقة الصوت كما يتوهم كثري من الناس، مث أراد أن يبني

باختياره لألصوات؟ فلو أردنا اجلواب من غري أن ننظر يف كالمه األخري فإنه يدور على ما ذكرناه 
 .واهلل املوفق للصواب. آنفًا

           : هي نفخة الفزع املشار إليها يف قوله تعاىل(   )
 [.49:النمل]اآلية  ...

ال أصغى ِلْيتًا ورفع ِلْيتًا، وأول من مث ينفخ يف الصور فال يسمعه أحد إ»: ويف هذا احلديث قال
 .«...الناسيسمعه رجل يُلوط حوض إبله، فيصعق ويصعق 
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 ( )ن من تصيبه َصْيحة، فيصغي ِلْيتًا ويرفع ِلْيتًا، وكذلك شأ( )فاملراد منه أن السامع ُيْصَعق
منه سقوط رأسه إىل أحد الشقني، فأسند اإلصغاء إليه إسناد  (4)قلَبه، فأول ما يظهر ( )فتشق

 .الفعل االختياري

                                 
َصِعق الرجُل َصْعقًا وَصَعقًا فهو َصِعق، وُصِعَق فهو مْصعوق؛ أي غشي عليه وذهب عقله من : يقال(   )

، ترتيب اللسان مادة صعق (94 / )هتذيب اللغة : ينظر. صوت شديد يسمعه كاهلدة الشديدة
 (.44 / )، القاموس (466 /4)

  : الصوت الشديد، وتطلق ويراد هبا العذاب، ومنه قوله تعاىل:  األصليف الصيحة(   )
، ترتيب اللسان (4  / )معجم مقاييس اللغة : ينظر[.  4:املؤمنون[ ] 4،  9:احلجر]  

 (.  6 /4)مادة صيح 
 .«فينشق»(: س)يف  (  )
 .بقية النسخواملثبت من  «ظهر»: يف األصل(  4)



 

 
 

  اخلـــــامتـةاخلـــــامتـة
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 الخـــــــاتمة
وبعد هذه الرحلة العلمية املباركة مع هذا الكتاب، أمحد اهلل تعاىل على ما يسَّر وأعان من 

 :حث وإجنازه، مث أقف مع مجلة من أبرز النتائج املستخلصة اليت توصلت إليهاإمتام هذا الب
وضعه اهلل له، حيث أقبل القبول الذي  دىومللبغوي،  «املصابيح»أمهية كتاب   - 

 .، واعتنوا به شرحًا وخترجيًا واستدراكًا وانتقادًاالعلماء عليه

ف هبا ِرا التسمية اليت ُعألهن «مصابيح السنة»أوىل من  «املصابيح»أرى أن تسميته بـ  - 
 .على مدى مخسة قرون عند العلماء السابقني

مشكاة »و «املصابيح»للتُّْوِرِبْشيت ومنزلته بني شروح  «رسََّيامُل»أمهية كتاب   - 
بوجه خاص، ولذا أقبل عليه شراح هذين الكتابني، وأفادوا منه يف شروحهم، بل  «املصابيح

 .جعله بعضهم من موارده األساسية

 .«املصابيح»ترب هذا الشرح من أوائل شروح يع  -4
ألف التُّْوِرِبْشيت هذا الكتاب يف آخر حياته، حيث تويف بعد فراغه منه بسنة ونصف   -6

تقريبًا، وهذا يعين أنه ألفه يف وقت نضجه العلمي والفكري، ومهارته يف التأليف، فأودعه 
 . خالصة آرائه، مما يعطي الكتاب أمهية خاصة

وِرِبْشيت يف أبواب العلم املختلفة؛ يف احلديث والفقه واللغة وغريها، وهو ما علو منزلة التُّ  -5
 .يظهر جبالء من خالل شرحه هذا

ظهور شخصية املؤلف يف هذا الشرح ناقالً ومرجحاً ومتعقباً وجمتهدًا، وهذا هو السبب   -9
وتعقباته الذي جعل العلماء بعده يقبلون على شرحه، فينقلون ترجيحاته  -يف نظري-األهم 

 .واجتهاداته

تبني أن املؤلف حنفي املذهب يف الفقه، لكنه غري متعصب ملذهبه، بل قد جيتهد وخيالف   -4
 .املذهب يف بعض املسائل

اجتهد املؤلف يف تقرير عقيدة السلف، لكنه خالفهم يف بعض قضايا العقيدة، كتأويله   -7
دية، نسأل اهلل أن يعفو عنه وأن لبعض صفات اهلل، وعدم احتجاجه خبرب اآلحاد يف املسائل العق

 .يغفر له
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اليت املشكلة ، وإمنا اقتصر على األحاديث «املصابيح»مل يشرح املؤلف كل أحاديث   -6 
 .للبيان وإزالة اإلشكالرأى حاجتها 

اهتم املؤلف ببيان التصحيف والتحريف واللحن الذي طرأ على األلفاظ النبوية، سواء   -  
 .واحملدثني واة األحاديثأو من ر «املصابيح»كان من صاحب 

تناول املؤلف يف شرحه كثريًا من القضايا العقدية واحلديثية واللغوية والفقهية وغريها،   -  
 .لكنه اعتىن بشكل خاص بشرح األلفاظ الغريبة، ودفع التعارض بني األحاديث املختلفة

ل اهلل أمهية كتب الشروح بوجه عام نظرًا للحاجة هلا؛ ملا حتويه من بيان حلديث رسو  -  
 .، ببيان غامضه، وكشف مشكله، وبيان املسائل العملية املتعلقة به

 :وأختم بذكر بعض التوصيات
 .الوصية بتقوى اهلل تعاىل واإلخالص له يف مجيع األقوال واألعمال  - 

العناية بكتب الشروح احلديثية، والسعي يف حتقيقها ونشرها بني طالب العلم، على   - 
االستفادة منها، سواء ما طبع منها طباعة رديئة، أو هو حبيس أرفف وجه يليق هبا وميكِّن من 

 .املكتبات

كما ينبغي التنبيه على ما يقع يف بعضها من زالت ومالحظات والتعليق على ذلك ببيان   - 
الصواب، وباألخص ما يتعلق بالعقيدة، فإن ذلك يعني على االستفادة منها، وال ينبغي أن تكون 

اء سببًا هلجرها وترك االستفادة منها، أو القدح يف مؤلفيها، فإن ذلك تلك املالحظات واألخط
وليس كل من خالف يف »: إمنا يقع أكثره عن اجتهاد، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل

خمطئًا يغفر اهلل  شيء من هذا االعتقاد جيب أن يكون هالكًا، فإن املنازع قد يكون جمتهدًا
 .( )«يف ذلك من العلم ما تقوم به عليه احلجة خطأه، وقد ال يكون بلغه

ينبغي االهتمام بنشر الرسائل العلمية، وأال تترك حبيسة األدراج ال يستفيد منها إال   -4
 .القلة من طلبة العلم

 .العناية بدراسة مناهج احملدثني يف مؤلفاهتم، وإبراز ذلك يف مؤلفات مستقلة  -6

                                 
 (.97 / )جمموع الفتاوى (   )
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 .ية، وعدم االكتفاء بالكتب املتأخرةأوصي الباحثني بالرجوع إىل املصادر األصل  -5

على الباحث أن يتحلى بالصرب عند حتقيقه للكتب وأن يتحرى الدقة فيما يكتبه، فإن   -9
االستعجال قد يؤدي إىل تقرير نتائج غري دقيقة، وعليه أن يلتزم األمانة العلمية يف نقوله عن 

 .دغريه، وأن يتحرى احلق، وأن يتجرد من العصبية واهلوى والتقلي

أن يغفر للشيخ فضل اهلل التُّْوِرِبْشيت، وأن  -وهو العفو الكرمي-ويف اخلتام أسأل اهلل تعاىل 
، يتجاوز عنه ما وقع فيه من زلل أو خطأ، وأن جيزيه خرياً على ما بذله من خدمة لسنة النيب 

عليهم من النبيني  وأن يرفع درجته، وُيعِلي منزلته، وجيمعنا به يف جنات النعيم مع الذين أنعم اهلل
 .والصديقني والشهداء والصاحلني

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه 
 .أمجعني
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 141  فهرس اآليات

 فهرس اآليات

 رقم الصفحة رقمها اآليـة

 (سورة البقرة)
 56  96    الَباِقَر  
         45 496 

 (رة آل عمرانسو)
        94 749 
        46  64 
            95 
           ...  64 554 

 (سورة النساء)
             44 444 
            67  6   

     57 6 4 
           ... 57 6 4 
        44 4   

 (سورة املائدة)
     6  496 
       94 676 
      4   65 
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 (سورة األنعام)
           97 
            6 9 
           46  6 9 
            64 449 
          66 659 
        54 694 

 (األعرافسورة )
        4  749 

 (سورة يوسف)
         95 446 

 (سورة الرعد)
       9 94  
        7  57 

 (سورة إبراهيم)
     4  69  

 (سورة احلجر)
    9  ،4   64  

 (سورة النحل)
         ... 64-67 4   



 149  فهرس اآليات

 (سورة اإلسراء)
        97 54  
        65  97 
       44 6 4 
      4 959 
        6 694 

 (سورة الكهف)
        44  94 
       45 566 
        66 954 

 (سورة مرمي) 
        4  64 

 (سورة األنبياء)
     6   6 
          64 666 

 (سورة احلج)
              6 5 

 (سورة املؤمنون)
    4   64  

 (سورة النور)
          5   4  
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 (سورة الفرقان)
         59 66  

 (سورة الشعراء)
       4 96  ،965 

 (سورة النمل)
             49  646 

 (ة العنكبوتسور)
           47 94  

 (سورة الروم)
            66 465 
             4  69  
           66  6 5 

 (سورة لقمان)
       4 6 

 (سورة األحزاب)
         9 45  
               74  

 (سورة سبأ)
           6 



  15  فهرس اآليات

 (سورة فاطر)
        4 694 
                 57 
       66  

 (سورة يس)
        57   5 ،  6 
           57 

 (سورة الصافات) 
      4  6 4 

 (سورة الزمر)
             6  4   
       9 694 

 (سورة فصلت)
     46 6   

 (سورة الدخان)
        6 777 ، 66  

 (سورة األحقاف)
               7 545 

 (سورة حممد )
        6 574 
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 (سورة احلجرات)
       7 99 ،4 4 

 (سورة النجم)
          ، 47 

 (سورة القمر)
         6 5 

 (اجملادلةسورة )
        4 9 

 (سورة اجلمعة) 
                
            666 

 (املنافقونسورة )
             6  6 9 

 (سورة التغابن) 
     9  94 

 (امللكسورة )
     4  664 

 (القلمسورة )
          4 99 
      4   6 4 
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 (املزملسورة )
      9  6 4 

 (املرسالتسورة )
 765   -     ِجَماالٌت      

 (التكويرسورة )
      4  6   

 (األعلىسورة )
         669 

 (الضحىسورة )
 447       َوَدَعك  
     4 969 

 (املسدسورة )
         96  
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 فهرس األحـاديث

 رقم الصفحة  طرف احلديث

  6  ........................................ (يعين أمية بن أيب الصلت)آمن شعره وكفر قلبه 
 69  ......................................................... َأحتفظني من شعر أخيك شيئًا؟

 694، 494 ............................................................ أتدرون ما املفلس؟
 449 .............................................................. اتركوا الترك ما تركوكم
 445 ............................................................ اتركوا احلبشة ما تركوكم

 669 ، 777 ........................................................ أتشهد أين رسول اهلل؟
 456 ........................................ تبوك وهو يف قبة من أدم يف غزوة أتيت النيب 
 994 ..............................................من خلفه فرأيت بياض إبطه أتيت النيب 

 4 6 ............................................................... اإلمث ما حاك يف صدرك
 944، 99 ............................................................... َأْحَرَقْتنا نباُل ثقيف

  47 ........................................................ أخاف عليك من هذه الضاحية
 74  ........................................................... أخربين عن الزبرقان بن بدر

 65  .............................. أخنع األمساء يوم القيامة عند اهلل رجل تسمى ملك األمالك
 65  .............................. يوم القيامة عند اهلل رجل تسمى ملك األمالك أخىن األمساء

   7 .................................................... إذا اختذ الفيء دواًل، واألمانة مغنمًا
 97  ....................................... إذا أْصبح ابن آدم فإن األعضاء كلَّها ُتَكفُِّر ِللِّسان

 664 ............................................................ إذا غضب أحدكم فليتوضأ
  65 ........................................................... إذا غضب أحدكم فليغتسل

   7 .........................................إذا فعلت أميت مخس عشرة خصلة حل هبا البالء
  9  .............................................. َهَلك الناس، فهو أَََْهَلُكُهم: لرجلإذا قال ا

 4 9 ............................................................... إذا مشت أميت امُلَطْيِطياء
  44 ............................................. إذا ملك أحدكم شيئًا فيه مثن رقبة فليعتقها

 474 ............................................................ إذا ُوِسد األمر إىل غري أهله
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 66  ................................................. أن ينهى أن ُيَسمَّى بيعلى أراد النيب 
 47  ............................... أرأيت إن ولد يل بعدك ولد أمسيه حممدًا، وأكنيه بكنيتك؟

  96 .................................................. كم لو أخربتكم أن خياًل بالواديأرأيت
 6 4 ................................................................. األرواح جنود ُمَجنَّدة

 657 .............................................................. استعيذوا باهلل من الرُّْغب
  6  ....................................... (يعين أمية بن أيب الصلت)أسلم شعره وكفر قلبه 

 774 ............................................................. أشهد أنك رسول اأُلمِّيِّني
 456 ............................................................ اعدد ستًا بني يدي الساعة

 556، 94 .................................. أعذر اهلل إىل امرئ أخر أجله حىت َبلَّغه ستني سنة
 6 5 ................................................ أغبط أوليائي عندي ملؤمن خفيف احلاذ

 64 ، 49 .............. أغيظ رجل على اهلل يوم القيامة وأخبثه رجل كان يسمى ملك األمالك
  74 ............................................................ من تبوك أقبلنا مع النيب 

 9 5 .................................................................... َأْقِصْر من ُجشائك
     ........................................... يتمثل بشيء من الشعر؟ أكان رسول اهلل 

 444 ........................................................... أكرموا اخلبز فإن اهلل أكرمه
 657 .......................................................................... األكل شؤم

  54 ................................... وأنا أجتشأ ت ثريدة بر بلحم وأتيت رسول اهلل أكل
   6 ............................................................... أال أخربكم بأهل اجلنة؟
   6 ............................................................... أال أخربكم بأهل النار؟

 7 9 ................................................. أال إن ريب أمرين أن أعلمكم ما جهلتم
 44  .................................................................. أال أنبئكم خبياركم؟
 44  ................................................................. أال أنبئكم بشراركم؟

 794 ....................................................... أال إنه يف حبر الشام أو حبر اليمن
 96  ..................................... أقطع من قطعك؟أال ترضني أن أصل من وصلك، و

  74 .................................................. أال وال َغْدر أعظم من غدر أمري عامة
 74  .................................................... اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه
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 944 ....................................................................... اللهم اهد ثقيفًا
 6 9 .................................................. أما إنكم لو أكثرمت ذكر هادم اللذات

 446 ......................................................... أما إهنا قائمة فما أعددت هلا؟
  6  ............................................................ إن آل أيب ليسوا يل بأولياء
 664  ............................................. نة؟عن تربة اجل أن ابن صياد سأل النيب 

  4  ................................. إن أحبكم إيل وأقربكم مين يوم القيامة أحاسنكم أخالقًا
 45  ............................................. إن أحبكم إيلَّ يوم القيامة أحاسنكم أخالقًا

     ...................................... إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه هذا املال
 546 ................................... إن أكثر الناس شبعًا يف الدنيا أطوهلم جوعًا يوم القيامة

 474 .................................................. رإن اهلل تعاىل يبعث من مسجد العشا
 646 .............................................................. إن اهلل مجيل حيب اجلمال

 56  ...................................................... إن اهلل حرم ثالثًا وهنى عن ثالث
 56  ........................................ إن اهلل حرم عليكم عقوَق األمهات، وَوْأَد البنات

 6 6 ............................................................... إن اهلل حيي حليم ستري
 6 6 ..................................................................... إن اهلل َحِييٌّ ستِّري

 46 .................................................... إن اهلل خلق آدم مث مسح ظهره بيمينه
 664، 45 .......................................................... إن اهلل رفيق حيب الرفق

 744 .............................................. فى عليكم، إن اهلل ليس بأعورإن اهلل ال خي
 69  ...................................... إن اهلل يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلَُّل بلسانه

 664 ........................................................ إن اهلل حيب الرفق يف األمر كله
 47  ...................................................... إن أمي قدمت عليَّ، وهي راِغَمة

 544 ................................... إن أهل الشبع يف الدنيا هم أهل اجلوع يف اآلخرة غدًا
 964 .................................................................... ...إن أول ماُيْكَفأ

 6 4 .................................................. كقطع الليل املظلم إن بني أيديكم فتنًا
 4 4 ............................................. إن بني يدي الساعة فتنًا كقطع الليل املظلم

 774 ............................................................... إن بني يديه ثالث سنني
 994 ......................................................... إن اجلرح ينترب يف رأس احلول
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 495 ............................................................. إن احلسد يأكل احلسنات
  76 .................................................... إن الدجال خيرج وإن معه ماًء ونارًا

  64 ................................................................ إن الدنيا حلوة خضرة
 9 4 .....................................................أن رجاًل زار أخًا له يف قرية أخرى

  64 ........................................................ أوصين: رجاًل قال للنيب  أن
  7  ................................يارسول اهلل، إن يل قرابة أصلهم ويقطعوين: أن رجاًل قال
   9 .................................................... يارسول اهلل، شبت؟: أن رجاًل قال

 4 4 ............................................ إن رحى اإلسالم ستزول بعد مخس وثالثني
 576 ................................................ دخل عليها يومًا فزعًا أن رسول اهلل 
 47 .................................... دفع إىل يهود خيرب خنل خيرب وأرضها أن رسول اهلل 
 6 6 ............................................. رأى رجاًل يغتسل بالَبَراز أن رسول اهلل 
 6 6 ..................................... رأى رجاًل يغتسل يف صحن الدار أن رسول اهلل 
 7 9 .............................................. قال ذات يوم يف خطبته أن رسول اهلل 

 9   ......................................................... إن ُروح الُقدُْس اليزال ُيَؤيِّدك
  49 ................................................ إن الساعة ال تقوم حىت ال يقسم مرياث
  9  ............................................... إن شر الناس عند اهلل منـزلة يوم القيامة

 664 ............................................................... إن الغضب من الشيطان
 444 ................................................... إنَّ يف املعاريض مَلْنُدوَحة عن الكذب
 595 ................................................... إن لكل شيء ِشرَّة، ولكل ِشرَّة َفْترة

 94  ................................................. إن هلل تعاىل مئة رمحة أنزل منها واحدة
 4 4، 96 ............................................... إن هلل عبادًا ليسوا بأنبياء وال شهداء

 694، 494، 66 .................................... إن املفلس من أميت من يأيت يوم القيامة
 566 .......................................... أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكمإن مما 

   6 ............................................... إن مما أدرك الناُس من كالم النبوة األوىل
 54  ................................................. إن من أبر الرب صلَة الرجل أهَل ُودِّ أبيه

 44  ....................................... إن من أحبكم إيل وأقربكم مين جملسًا يوم القيامة
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  4  .................................................................... إن من أحبكم إيل
  44 ............................................. إن من أرىب الربا االستطالة يف عرض املسلم

 6 5، 66  ................................... وليائي عندي مؤمن خفيف احلاذإن من أغبط أ
 74  ................................................................... إن من البيان سحرًا

  4  ............................................... إن من البيان سحرًا، وإن من العلم جهاًل
 44 ، 46 ، 44 ...................................................... إن من البيان لسحرًا

  7  ............................................. إن من البيان لسحرًا، وإن من الشعر حلكمًا
 46  .................................................................. إن من الشعر حكمة

 564 .............................................. إن من عباد اهلل من لو أقسم على اهلل ألبره
 4   ......................................................... ن جياهد بسيفه ولسانهإن املؤم
 657 ........................................................ اشترى غالمًا نوبيًا أن النيب 
 574 .............................................. خطب وعلى رأسه عمامة َخزٍّ أن النيب 
 9 5 ......................................................... مسع رجاًل يتجشَّأ أن النيب 
 5   .................................... كان يف بعض املشاهد وقد دميت إْصَبعه أن النيب 

  66 .......................................... إن اهلدي الصاحل، والسمت الصاحل، واالقتصاد
  56 ............................................................. إن هذا املال خضرة حلوة

 764 ................................................ إن خيرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم
 5 6  ................................. إن يعش هذا ال ُيْدِرْكُه اهلرم حىت تقوم عليكم ساَعُتكم

 6 6  .................................................. إن يكن الذي ختاف لن تستطيع قتله
 6 6 ، 777 .................................................... إن يكن هو فال ُتَسلَّط عليه

   4 ......................................................... أنا أول من يفتح له باب اجلنة
 65  ............................................................. أنا سيد ولد آدم وال َفْخر

 6   ................................................... وم القيامة وال فخرأنا سيد ولد آدم ي
  54 ........................................................... أنا سيد ولد آدم يوم القيامة

 66 ،  4 ........................................... أنا ابُن عبداملطلْب   أنا النيب الَكِذْب   
 6 4 ............................................................... أنا وامرأة َسْفعاء اخلدين
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   4 ................................................... أنا وامرأة سفعاء ذات منصب ومجال
 667 ............................................................... أنت رفيق واهلل الطبيب

 4 4 ................................................. أنت مع من أحببت، ولك ما احتسبت
 6   ............................................ إىل رسول اهلل  انطلقت يف وفد بين عامر

 666 .........................................................إنكم حتشرون حفاة عراة غراًل
 6 9 ................................. إمنا القرب روضة من رياض اجلنة، أو حفرة من حفر النار

 646 ............................................................. إمنا املؤمن كاجلمل األنف
   9 ................................................................. إمنا الناس كاإلبل املئة
 996 ................................................................. أنه َجخَّى يف سجوده

 6 4 ......................................................... إنه سيأيت على الناس فتنة باقرة
  69 ......................................................... هناهم أن يشربوا ماءها أنه 

 566 ................................................................. إنه ال يأيت اخلري بالشر
 457 .................................................. إنه ال يصاد به صيد، وال ينكأ به عدو

 7 6  ....................................................................... إنه ال يولد له
 569 ........................................... خببز شعري وِإهاَلٍة َسِنَخة أنه مشى إىل النيب 

 479 ........................................................ إين أبرأ إىل كل خليل من خلته
 964 ................................................ إين أرى ماال ترون وأمسع ماال تسمعون
 777 ........................................... َذَر قومهإين ُأْنِذرُكُموه، وما من نيب إال وقد َأْن

 4 6  ............................................................. إين بعثت والساعة هكذا
 744 ...................................... إين حدثتكم عن الدجال حىت خشيت أن ال تعقلوا

 964 ............................................................... إين ألمسع أطيط السماء
 9   .................................................... إين واهلل ما أنا بشاعر، وال ينبغي يل
 799 .................................................... إين واهلل ما مجعتكم لرغبٍة وال لرهبٍة

 4 4، 99 ............................................... ذو سلطان ُمْقِسط: أهل اجلنة ثالثة
 476 ............................................................. الثبث أوصاين خليلي 

 564 .......................................................... أَويف هذا أنت يا ابن اخلطاب
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   6 ، 766، 66 ، 49 ...................... أول أشراط الساعة نار حتشر الناس من املشرق
     ................................................ أي رب، خلقتين سيد ولد آدم وال فخر

 557 ............................................................................. إياك ولو
 494،  6 ، 46 ................................. إياكم واحلسد، فإن احلسد يأكل احلسنات

 444 ................................................. إياكم والظن فإن الظن أكذب احلديث
  9  ........................................................... و العشريةائذنوا له فبئس أخ

  65 ........................................................... بئس العبد عبد ختيَّل واْختال
  9  ............................................................ (زعموا)بئس َمِطيَّة الرجل 

  74 .................................................................. بادروا باألعمال ستًا
 76  .......................................................... قبل أن ُيبعث بايعت النيب 

 4 6 ...................................................................... الِبّر حسن اخللق
 6 6 .............................................................. الرب ما انشرح له صدرك
 6 6 ............................................................. الرب ما سكنت إليه النفس
   6 ، 4 6 ، 765، 95 ....................................... بعثت أنا والساعة كهاتني

 765 ................................................................. ت يف َنَسم الساعةبعث
   6  ............................................................... بعثت يف َنسيم الساعة
 4 6 ، 765 .........................................................ُبِعْثت يف َنَفس الساعة

 9 7 .................................................. ِلَنْغنم على أقدامنا بعثنا رسول اهلل 
 64 ، 94 ....................................................... ُبلُّوا أرحامكم ولو بالسالم

     ................................................ بالَعْرج بينا حنن نسري مع رسول اهلل 
 449 ............................................................. تاركوا الترك ما تركوكم

 9 5 .............................................................. جتشأ رجل عند النيب 
 5 4، 96 ............................................... دور رحى اإلسالم خلمس وثالثنيت

  44 .................................................................. تزول رحى اإلسالم
 446 ................................................ ُتعرض أعمال الناس يف كل مجعة مرتني

 955 .................................................... ُتْعَرض الفنت على القلوب كاحَلِصْير



  16  فهرس األحـاديث

 674،  4 ..................................... تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد اخلميصة
 674 .................................................... َتِعس واْنَتَكس وإذا ِشيك فال اْنُتِقش

  76 ............................................................. تقيء األرض أفالذ كبدها
 6 6  ............................................................... تنام عيناه وال ينام قلبه
 6 6 ........................................... أسأله عن الرب واإلمث جئت إىل رسول اهلل 

 6 6 ........................................................... جئت تسأل عن الرب واإلمث؟
     .............................................. ياَخْير الَبِريَّة: فقال جاء رجل إىل النيب 
 47  .............. قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر وعمرو بن األهتم جلس إىل رسول اهلل 
 676 ................................................................... حىت تْأطُُِروهم َأْطرًا

 766 ..................................................... لغ املساكن إهاب أو ِنهابحىت تب
 5 6  ............................................................حىت تقوم عليكم ساعتكم

   6  ................................... حىت تكون السجدة الواحدة خريًا من الدنيا وما فيها
 9 7 ........................................................... حىت يتمىن األحياُء األمواَت

 995 .......................................... حدثنا أن األمانة نزلت يف جذر قلوب الرجال
 995 ............................ حديثني، رأيت أحدمها وأنا أنتظر اآلخر حدثنا رسول اهلل 

 7   ........................................................... ال والكرم التقوىاحَلَسب امل
 9   ........................................................ احلياء والِعّي شعبتان من اإلميان
     ....................................................... خذوا الشيطان أمسكوا الشيطان

 6 9 ...................................... لصالة فرأى الناس كأهنم يْكَتِشرون خرج النيب 
 96  ............................................. خلق اهلل اخللق، فلما فرغ منه قامت الرحم

 45  ............................................................. خياركم أحاسنكم أخالقًا
 44  .............................................................. خريكم َمَحاِسنكم قضاًء

  76 ............................................... ليسرى، ُجفال الشعرالدجال أعور عني ا
 564 ............................. وهو مضطجع على ُرمال حصري دخلت على رسول اهلل 

 664  .......................................................... درمكة بيضاء مسك خالص
  44 .............................................................. دعوا احلبشة ما َوَدُعوكم
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 4 4 ....................................................................... الدين النصيحة
     .......................................................................... ذاك إبراهيم

 9 7 .............................................. بالًء يصيب هذه األمة ذكر رسول اهلل 
 764 ........................................................... الدجال ذكر رسول اهلل 

 46 .............................................................. رأيت ريب يف أحسن صورة
 544،  9 ............................................ أيت عمرو بن ُلَحّي جير ُقْصَبه يف النارر

 745 ............................................................... رأيتين الليلة عند الكعبة
  56 .................................... رب أشعث مدفوٍع باألبواب لو أقسم على اهلل ألبره

  9 ، 77 ......................................................... الرَّحم ِشْجَنة من الرمحن
 654 ......................................................................... الرُّْغب شؤم

 94  ............................... صدق: زعم رسولك أنك تزعم أن اهلل تعاىل أرسلك، قال
 4 6 ................................................... واإلمث؟ عن الرب سألت رسول اهلل 

 457 .......................................................... ستصاحلون الروم صلحًا آمنًا
   4 .......................................................... ستكون فتنة َتْسَتْنِظف العرب

 975 ....................................................... ستكون فتنة صماء بكماء عمياء
 479 ...................................................... السَّْمت احلسن والتُّؤدة واالقتصاد

 9 5، 77،  9 ............................................. رجاًل َيَتَجشَّأ مسع رسوُل اهلل 
  9  ............................. بئس َمِطيَّة الرجل: -يف زعموا-يقول  مسعت رسول اهلل 

 4 6 .......................................... يقول يف مرضه الذي مات فيه النيب مسعت 
 799 ...................................... الصالَة جامعة: ينادي مسعت منادي رسول اهلل 

 44 ،    ،  4 ............................................... مسُّوا بامسي وال َتْكُنوا بُكنييت
 49  ........................................................... مسوا بامسي والتكتنوا بكنييت

 6   ............................................................................ السَّيُِّد اهلل
   4، 4 9 ........................................................... شيبتين هوٌد وأخواهتا

 69  ............................................................... صلوا أرحامكم بالسالم
  75 ............................................................ دِّْين بَذَنِبهضرب َيْعُسوُب ال



 163  فهرس األحـاديث

  49 ...................................... عدّو جيتمعون ألهل الشام وجيتمع هلم أهل اإلسالم
 544 ......................................................... عرضت عليَّ النار فرأيت فيها

  65 .................................................................. الغضب من الشيطان
 774 .................................................................. فأخذ ِبَلَجَفَتِي الباب

 595 ............................................................. فإْن صاِحُبها سّدَد وقارب
 694 ................................................فإن َفِنَيت حسناته قبل أن ُيقَضى ما عليه

 49 ............................................................... فإن مل تكن تراه فإنه يراك
 559 ............................................................ فإن لو تفتح عمل الشيطان
 796 ........................................................... فتلقاه امَلَساحل َمَساحل الدجال

 646 .................................................................. فَتْنَدِلُق أْقتاُبه يف النار
 566 .................................................................. فمسح عنه الرَُّحضاء
 576، 99 .............................................................. يف السيوب اخلمس
 5 7 .................................................................. فُيْخَسف هبم بالَبْيداء

 94  ............................................. أنا اهلل وأنا الرمحن، خلقت الرحم: قال اهلل
 44  .............. المًا فسميته حممدًا وَكّنْيُته بأيب القاسميارسول اهلل، إين ولدت غ: قالت امرأة

  64 ................................................ خطيبًا بعد العصر قام فينا رسول اهلل 
 9 7 ............................................................. قد دنت الزالزل والبالبل

 46  ......................................................... قدم رجالن من املشرق فخطبا
  47 ...................................................................... قريٌش الضَّواحي

     .................................. خطبة إال أمر فيها بالصدقة قلَّ ما خطبنا رسول اهلل 
 46  .............................................. أهنا كذا َحْسُبَك من َصِفيَّة: قلت للنيب 

 565، 77 ............................... قمت على باب اجلنة فكان عامة من دخلها املساكني
 6   ................................. قولوا قولكم أو بعض قولكم، وال يستجرينكم الشيطان

 446 .............................................. كان أبعد َمَساحل فارس إىل العرب الُعَذْيب
 996، 99 .............................................. كان إذا نزل عليه الوحي اْرَبدَّ وجهه

 5 6  ...................... لونه عن الساعةفيسأ كان رجال من  األعراب جفاًة يأتون النيب 
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 4   .................................... إذا استراث اخلرب متثل ببيت طرفة كان رسول اهلل 
 774 ............................................. يف بييت، فذكر الدجال كان رسول اهلل 
 7   ............................................ ينقل التراب يوم اخلندق كان رسول اهلل 

 64  .................................. كان مثل أخيك كمثل الذي آتاه اهلل آياته فانسلخ منها
 946 ............................................. عن اخلري كان الناس يسألون رسول اهلل 

 44  ....................................... يا أبا القاسم: يف السوق فقال رجل النيب  كان
     ............................................ كان يتمثل بشيء من شعر عبداهلل بن رواحة

 646 ......................................................... الكرب َبَطُر احلق، وَغْمُط الناس
 9 5 ..................................................................... كف عنا جشاءك

 95 ، 97 ...................................................... كلُّ أميت معاَفى إال اجملاهرين
 7 9 ............................................................ كل ماٍل َنَحْلته عبدًا حالٌل
 946 ........................................................... كل مولود يولد على الفطرة

  7  ............................................... فقدم عليه وفد بين متيم  كنا عند النيب
 4 4 .................................................... فذكر الفنت كنا قعودًا عند النيب 
 9   ................................................ ببقلة كنت أجتنيها كناين رسول اهلل 

 6   ..................................... كنت أمحل يومًا ِهرة يف ُكمِّي، فرآين رسول اهلل 
 469 ................................................. كيَف بَك إذا بقيت يف ُحَثالة من الناس

 466 .............................................. كيف بك يا أبا ذر إذا كان باملدينة جوع
 576 ............................................. اهلل ويل للعرب من شر قد اقترب ال إله إال

 976 .............................................................. ال تبصر اجلذل يف عينك
  69 .................................................. ال تدخلوا بيوت الذين ظلموا أنفسهم

 574 .............................................................. ال تركبوا اخَلزَّ وال النِّمار
  6  ....................................... تسم غالمك رباحًا واليسارًا وال أفلح والنافعًا ال

  5  ....................... خيبَة الدهر، فإن اهلل هو الدهر: ال تسموا العنب الَكْرم، وال تقولوا
  6 ، 99 ............................. ال تسمني غالمك يسارًا وال رباحًا وال جنيحًا وال أفلح

  94 ...................................................................... ال تشرفوا للبالء



 165  فهرس األحـاديث

  64 ............................................................................ تغضب ال
 67  ................................................ ال تقولوا الَكْرم، فإن الَكْرَم قلُب املؤمن

  5  ........................................... العنب واحلبلة: الكرم، ولكن قولوا: ال تقولوا
 5 6 ، 764، 49............................ ال تقوم الساعة حىت خترج نار من أرض احلجاز

 456 ...................................................... الساعة حىت تقاتلوا التركال تقوم 
 447، 96 ......................................... ال تقوم الساعة حىت تقاتلوا ُخْوزًا وِكْرمان
 449 ............................................... ال تقوم الساعة حىت تقتتل فئتان عظيمتان

 746 ........................................ ال تقوم الساعة حىت متتلئ األرض ظلمًا وعدوانًا
 745 .............................................ال تقوم الساعة حىت يبعث دجالون كذابون

 767 .................................................... ال تقوم الساعة حىت يتقارب الزمان
 66  ........................................ تقوم الساعة حىت خيرج قوم يأكلون بألسنتهمال 

 456 .............................................. ال تقوم الساعة حىت يقاتل املسلمون الترك
 6 9 ............................ ال تقوم الساعة حىت يكوَن أسعَد الناس يف الدنيا ُلَكُع بن ُلَكع

 459 .................................... ال تقوم الساعة حىت ينـزل الروم باألََعماق أو بداَبق
 695 ....................................................................... ال تكونوا إمََّعة

 464 ............................................. فيهم قاطع رحم ال تنـزل الرمحة على قوم
  49 .................................................................. ال هجرة فوق ثالث

 676 ............................................... ال والذي نفسي بيده حىت تأطروهم أطرًا
 466 ........................................................... ال حيل الكذب إال يف ثالث

  49، 45 ........................................... ال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث
 646 .......................................... ال يدخل اجلنة أحد يف قلبه مثقال ذرة من كرب

   6، 77 ................................................. ال يدخل اجلنة اجلوَّاظ واجَلْعَظِري
 464 .......................................................... ة صاحب مخسال يدخل اجلن

 469 .................................................................. ال يدخل اجلنة قاطع
 469، 45 ..................................... ال يدخل اجلنة منان، وال عاق، وال ُمْدِمن مخر

 76  ................................................................ يرد القدَر إال الدعاُء ال
 74  .............................................................. يرد القضاء إال الدعاء ال
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  5 ، 44 .......................... ال يقوَلنَّ أحدكم َخُبَثت نفسي، ولكن ليقل َلِقَست نفسي
 464 ............................................. ال يكون ملسلم أن يهجر مسلمًا فوق ثالثة

 465 ...................................................... ال يكيُد أهَل املدينة أحٌد إال امناع
 476 ........................................................ ال ُيلدغ املؤمن من جحر مرتني

    ، 94، 96 ...................................... ألن ميتلئ جوف أحدكم َقْيحًا حىت َيِرَيه
 669  .................................................................... ُلِبس عليه فَدُعوه

  45، 97 ..................................... لَتْفَتَحنَّ عصابة من املسلمني كنـز آل كسرى
 696 ............................................................... َلُتَؤدَّنَّ احلقوُق إىل أهلها
 54  ............................................................  مواليهلعن اهلل من توىل غري

  9  ......................................................... لعن اهلل من سرق منار األرض
  9  ........................................................... لعن اهلل من غري منار األرض

 54  ..................................................................... لعن املؤمن كقتله
 56  ............................................. أن أَتَجوَّز يف القول -أو ُأِمْرُت-لقد َرَأْيُت 

 76  ................................................... لقد َشَقْقَت علي، أنا ههنا ُمْنذ ثالث
 46  .............................................. لقد قلِت كلمًة لو ُمِزَجْت بالبحر َلَمَزَجْته

 46  .......................................... لو مزج هبا ماء البحر ملزجلقد مزحت بكلمة 
 4   ........................................................... لكأمنا ترموهنم به َنْضح النبل

 45 ........................................................................... هلل أشد فرحًا
 676 ...................................................... ملا وقعت بنو إسرائيل يف املعاصي

 649، 77 ........................................... لن َيْهِلَك الناس حىت يََْعِذروا من أنفسهم
 554 ................................................. لو أين استقبلت من أمري ما استدبرت

 967 ........................................ لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلياًل ولبكيتم كثريًا
 475 ....................................................... لو كنت متخذًا من الناس خلياًل

 444 ................................................................ الواِجد ُيِحل ِعْرَضه َليُّ
 644 ................................................................. ليس الشديد بالصَُّرَعة

 449 ................................................... ليس الكذاب الذي يصلح بني الناس
   5 ...............................................ليس البن آدم حق يف سوى هذه اخلصال
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 575، 66 ، 46 ....................................... ليكونن يف أميت أقوام يستحلون احِلَر
  7  ................................................. لئن كنت كما قلت فكأمنا ُتِسفُّهم امللَّ

 447 ..................................................... لينتهني أقوام عن ودعهم اجلمعات
 6   .............................................. لينتهني أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا

  7  ........................................................... ما تقول يف الزبرقان بن بدر
 569 .......................................... ما ينتظر أحدكم إال غىًن ُمْطِغَيًا، أو فقرًا ُمْنِسَيًا

  9  .................................................................. َعِهْدِتين َفحَّاشًا؟مىت 
  55 ............................................... َمَثُل ابن آدم إىل جنبه تسعٌة وتسعون منية

 679 ........................................................ ِبَجْدٍي َأَسّك رسول اهلل  مرَّ
   4، 66  ................................................. من ابتلي من هذه البنات بشيء

 65  ............................... من أتى عرافًا فسأله عن شيء مل تقبل له صالة أربعني ليلة
 77 ، 54  .................................. من أحبَّ أن ُيْبَسط له يف رزقه وُيْنَسأ له يف أثره

 7 5 .......................................................... من أصبح منكم آمنًا يف ِسْربه
 444 ............................................................ من أكل برجل مسلم ُأْكَلة

  94 ............................................................... َشرَّف هلا َتْسَتْشِرُفهمن َت
 6   ............................................................... من َتعزَّى بعزاء اجلاهلية
  5  ................................................................ من تعلم َصْرف الكالم

   9 ................................................. من خاف أدجل، ومن أدجل بلغ املنـزل
  59 ................................................................... من مسَّع مسَّع اهلل به

  59، 95 ..................................... من َسمَّع الناس بعمله َسمَّع اهلل به َأسامَع خلقه
 7 7 ................................................................ من كذب علي متعمدًا

  4  ........................................................... من نصر قومه على غري احلق
   4 .......................................................... من يلي من هذه البنات شيئًا

 6 6 ....................................................................... املؤمن ِغرٌّ كرمي
 559 .................................... املؤمن القوي خري وأحب إىل اهلل من املؤمن الضعيف

 7 6 ................................................................. املؤمن كاجلمل األََِنف
 7 6 ................................................... املؤمنون هينون لينون كاجلمل األََِنف
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 966 ................................................ يابين عبدمناف إمنا مثلي ومثلكم: نادى
 669 ......................................... ناركم هذه جزء من سبعني جزءًا من نار جهنم

 47  ......... (؟أرأيت إن ولد يل بعدك ولد أمسيه حممدًا، وأكنيه بكنيتك :ملا قال علي بن أيب طالب) نعم
 576 ................................................................... نعم إذا كثر اخلبث

 945 ........................................... نعم تكون إمارة على َأْقذاء وهدنة على َدَخن
 56  ................................................... نعم الصالة عليهما، واالستغفار هلما

 47  ........................................................................... نعم صليها
 946 ....................................................................... نعم وفيه دخن

 457 .................................................. اخلذف هنى عن اخلذف أو كان يكره
  6 ، 99 ................................... أن نسمي رقيقنا بأربعة أمساء هنانا رسول اهلل 

 9   ......................................................... هجاهم حسان فشفى واشتفى
 5   .................................... ويف سبيل اهلل ما لقيِت   هل أنت إال ِإْصَبع َدميِت   

 56  .................................. هل بقي عليَّ من بر أبوي شيء أبرمها به بعد موهتما ؟
 964 ................................................................ هل تسمعون ما أمسع؟

 9 4 ......................................................... ؟ هل له عندك من نعمة َتُربُّها
 79  ........................................... ؟هل معك من شعر ُأَميَّة بن أيب الصلت شيء

 76  ....................................................................... هلك امُلَتَنطُِّعون
 4 4 .................................................................... هي َهَرب وَحَرب

 769 ........................................................ وآِخر ذلك نار خترج من اليمن
 565 ............................................................ وأصحاب اجَلدِّ َمْحُبوسون
 466، 95 ......................................................... الوالد أوسط أبواب اجلنة

   6  ...................... والذي نفسي بيده َلُيوِشكن أن ينـزل فيكم ابن مرمي حكمًا َعْداًل
 546، 46 .................................. واهلل ال أدري وأنا رسول اهلل ما ُيفعل يب وال بكم

 45  .................................... حني دخل الكعبة واهلل لكأين أنظر إىل رسول اهلل 
  64 ..................................................... وال َغْدر أكرُب من َغْدر أمري العامَّة

 964 ................................................ وخلرجتم إىل الصُُّعدات َتْجَأرون إىل اهلل
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 7   ...................................... والتصدقنا والصلَّينـا     واهلل لوال اهلل ما اهتدينا 
 975 ........................................... ويل للعرب من شر قد اقترب؛ من فتنة عمياء

 4   .............................................................. يا أبا عمري ما فعل النَُّغْير
 6   ..................................................... (حيث رآه حيمل هرة)يا أبا هريرة 

 9 7 ................................. يا ابن حوالة، إذا رأيت اخلالفة قد نزلت األرض املقدسة
 476 ..................................................... يا أنس، إن الناس ميصرون أمصارًا
  96 .................................................... يا بين فهر يابين عدي لبطون قريش

 79  ......................................................................... َنْينذا اأُلُذ يا
 945 ................................................ رسول اهلل أيكون بعد هذا اخلري شر؟ يا

   4 ............................... يا عبداهلل بن عمرو كيف بك إذا بقيت يف حثالة من الناس
 466 ...................................................................... َيْبُلغ البيُت العبَد

  77 ...................................................... يتبع الدجال من أميت سبعون ألفًا
  77، 767 ....................................... يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفًا
 946 .............................................. يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفنت

 547 .................................................... جياء بابن آدم يوم القيامة كأنه َبَذج
 646 ................................................. ُيجاء بالرجل يوم القيامة فُيلقى يف النار

 644، 49 ...................................................... ُيحشر املتكربون أمثال الذَّرِّ
 796 ............................................ خيرج الدجال فيتوجه ِقَبله رجل من املؤمنني

 4 6  ......................................................... خيرج الدجال فيمكث أربعني
 746 ............................................................. خيرج يف آخر أميت املهدي
 6 6  ....................................................... ابونخيرج يف أميت دجالون كذ

   7 .......................................................... خيسف بالَبْيداء بني املسجدين
 45 ............................................................ يد اهلل مألى ال تغيضها نفقة

  5  ............................. يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثالث عقد
   7 ..................................................... يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث

  74 ............................................................. يقولون يثرب وهي املدينة
 5 7 ....................................................... يكون اختالف عند موت خليفة
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 6 6  ............................................  يولد هلماميكث أبوا الدجال ثالثني عامًا ال
  75 ................................................... اهلل اهلل: ينقص اإلسالم حىت ال يقال

 4 9،  9 ................................................... يوشك األمم أن تداعى عليكم
 495 ............................................... يوشك املسلمون أن ُيحاَصروا إىل املدينة



  11  فهرس اآلثـار

 فهرس اآلثـار

 رقم الصفحة صاحب األثر طرف األثر

  47 عمر بن اخلطاب أما إهنا ضاحية قومك
 464 عمر بن اخلطاب بأما يف املعاريض ما يكفي املسلم عن الكذ

 6 6 عبداهلل بن عباس إن اهلل ستري حيب الستر
 997 عمر بن اخلطاب أن رجاًل ختلل بالقصب فنفر فمه
 6 6  عمر بن اخلطاب أن رجاًل َتَخلَّل بالَقَصب َفَنَفر ُفوه

 464 عمر بن اخلطاب إن يف املعاريض ملندوحة للرجل املسلم احلر عن الكذب
 667  غزوان الرقاشي  ما يضركإنك َلَلحَّاَظة إىل

 667  غزوان الرقاشي أنه َلَطم َعْيَنه َفَنَفَرْت
 7 9 أبو بكر الصديق أنه مرَّ على بالل وقد ُمِطَي يف الشمس

 994 عمر بن اخلطاب إياكم والتخلل بالقصب، فإن الفم ينترب منه
 5   أبو هريرة كان امسي يف اجلاهلية عبد مشس بن صخر

 6   أبو هريرة  هريرة ألين وجدت هرة فحملتها يف كميُكنِّْيُت بأيب
 496 عبداهلل بن مغفل ال أكلمك كذا وكذا

 6 6 ، 994 عمر بن اخلطاب ال ختللوا بالقصب
   6  عمر بن اخلطاب ال ختللوا بالقصب، فإن كنتم البد فاعلني فانزعوا قشره

 947 ابعمر بن اخلط ال يزال أحدهم كاِسرًا ِوساَده عند ُمْغِزَية
 667  عبداهلل بن عمر لقيته وقد َنَفَرْت عيُنه

 966 عمر بن اخلطاب ما بال رجال ال يزال أحدهم كاسرًا وساده
  94 عائشة أم املؤمنني ما رأيت امرأة أحب إيل أن أكون يف مسالخها من سودة

 756 علي بن أيب طالب هذا َيْعُسوب قريش
 457 أم املؤمنني عائشة بدًاهو هلل علي نذر أن ال أكلم ابن الزبري أ
 457 عبداهلل بن الزبري واهلل لتنتهني عائشة أو ألحجرن عليها

 964 أبو ذر ياليتين كنت شجرة تعضد
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 فهرس األشعـار

 رقم الصفحة  البيت

  94 علي قضاء اهلل ما كان جالبًا سأغسل عين العار بالسيف جالبًا    
  44 اة النهار ما ُتَولَّى املناكُبَسر فداَرت َرحانا واستدارت َرحاُهُم    

  64 يضع اهِلناء مواضع النُّْقب متبذاًل تبدو حماسـنه  
  79 عمارة بطن فخذ فصيلة أعم ذاك الشعب فالقبيلة    

  76 حّل ابنها يف السجن وسط الكفرة بعينها من البكاء َظَفَرة  
  79 فصلهـا الزبري وهي ستة للعرب العربا طباق عدة    

 5   ويف سبيل اهلل ما لقيِت أنت إال ِإْصَبع َدميِت   هل 
  76 بعينها من البكاء ظفرة هل لك يف ُعَجيِّز كاحلمرة  

 579 يف ُقبَّة ُموَقَرٍة َأْحراحا أقود منها مجاًل ممراحًا   
     قالت له َوْريًا إذا َتنْحَنح َزْوج ِلَوْركاء ِضناٍك َبْلَدح      

    ، 94  َتَنْحَنَحا قالت له َوْريًا إذا
  66   عند ِرواق البيت َيْغشى الدُّخَّا
 996، 94  كفى سوأة أال تزال ُمَجخِّيًا

 9   ويأتيك باألخبار من مل ُتَزوِّد َسُتبدي لك األياُم ما كنت جاهاًل  
 9   تلوح َكباقي الوشم يف ظاهر اليد خلولة أطالل بربقة َثْهَمِد   

   4 من ابن جرير إن هذا هو الغدر وبعته  أخذت هبا شيئًا طفيفًا 
 4 9 ويف الرَّواح على احلاجات بالُبَكر اصرب على السري واإلْدالج يف السََّحر   

 64 ، 94 فإن الذي بيين وبينكم ُمْثِري فال ُتوِبسوا بيين وبينكم الثرى  
  56 أنبت الصيف َعساِليَج اخَلِضر كبنات امَلْخر َيْمَأْدن إذا  

   4 فمن َيأَمُن الُقراء بعدك يا َشْهر اع َشْهٌر ِديَنه خبريطة   لقد ب
 44  َفَضعوا السِّالح وَكفُِّروا َتْكفريًا وإذا مسعت حبرب َقْيس بعدها  

 769 َمِخْيُط شجاع آخر الليل ثائر وبينهما َمْلقى زماٍم كأنه  
  74 إذا وصلوا أمياهنم باملخاصر وال الناطق النخار والشيخ دغفل   
 54  الينتهي العمر حىت ينتهي األثر واملرء ما عـاش ممدود له أمٌل    
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 9    َويأتيك َمْن مل ُتَزوِِّد باألْخَبار
 54  والنفس واحـدة واهَلـمُّ منتشر يسعى الفىت ألمور ليس يدركها   

  74 إذا وصلوا أمياهنم باملخاصر يصيبون فصل القول يف كل خطبة    
  74 إذا وصلوا َأْيماَنهم بامَلَخاِصر ض َوْقع خطاهبم   يكاد يزيل األر

 6   وما بال تكليم الديار البالقع وقفنا فقلنا ِإْيِه عن أمِّ سامل  
 4 5 بيين وبني غالمهم ذي احلارك جاءوا ِبِجْلٍف من شعري يابس  
 4 5 جبنوب َزخَّة عند آل معـارك الَقـْفر خري من َمبيت ِبتُّـه  

 446 يف دين عمرو وحالت بيننا َفَدك وٍّ يف بين أسد  لئن حللت جب
 466 فإنا على اإلسالم أول من قتل فإن تقتلونا يوم حرة واقم    
 69  صــائٌر مـرًَّة إىل أن يـزوال كلُّ عيش وإن َتطاول دهرًا  
 69  يف ِقاَلل اجلبال أرعى الُوعوال ليتين كنت َقبل ما َقْد َبدا يل  

 69  وأيُّ عبٍد لك ال أملَّا تغفر َجمَّا   إن تغفر اللهم
َـََرم فيا ابنـة الَكـْرم ال     67  بْل يا ابنَة الك

 7   إذا أرادوا فتنة َأَبْينـا إن اأُلىل قد َبَغوا علينـا   
 7   وثبِّت األقدام إن الَقْينا فَأْنِزَلْن سكينـة علينـا   
 7   صلَّينـاوالتصدقنا وال واهلل لوال اهلل ما اهتدينا   

 444 غاَله يف احلب حىت َوَدعه ليت شعري عن أمريي ما الذي    
 69  َتْحَيى قلياًل فاملوت الِحُقها ما أْرَغب النَّْفس يف احلياة وإن  
 69  للموت كأٌس واملرُء ذائُقها  َمن مل َيُمت َعْبَطًة ميت هرمًا 



 114  مثـالفهرس األ

 فهرس األمثـال

 رقم الصفحة  املثـل

 6 4 ..................................................................دهيمأثقل من محل ال
  96، 94 ....................................................... َأساِئَر اليوم وقد زال الظُّْهر

 6 4 ...................................................................... أشأم من الدهيم
 556 ........................................................................ أعذر من أنذر

  9  ................................................................... ذو شجون احلديث
 657 ......................................................................... الرغب شؤم
 64  ......................................... الثرى بيين وبينك -ويروى ال تيبس-ال توبس 
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  ( )فهرس األعالم المترجم لهم

 رقم الصفحة  االسـم

  44 .......................................... إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشري احلريب
 496 ............................................................. إبراهيم بن أيب َأسيد الربَّاد
 6 5 .............................................................. إبراهيم بن أعني العجلي

 66  .................................... إبراهيم بن احلسن بن عثمان بن عبدالرمحن بن عوف
  57 ............................................................ إبراهيم بن احلسني بن داود

 667 ............................................... إبراهيم بن خالد بن عبيد الصنعاين املؤذن
 474 ..................................................... إبراهيم بن صاحل بن درهم الباهلي
  7  ........................................... راساين اهَلَرويإبراهيم بن َطْهمان بن ُشْعبة اخل
 564 ......................................................... إبراهيم بن عبدالصمد اهلامشي
 76  ............................................................إبراهيم بن عبداهلل بن قارظ

 9   ............................................. إبراهيم بن حممد بن عبداهلل التَّْيمي امَلْعَمري
 6 5 ............................................................ إبراهيم بن املختار التميمي

 965، 4   .............................................. إبراهيم بن مهاجر بن جابر الَبَجلي
 657 ................................................. إبراهيم بن هراسة أبو إسحاق الشيباين

 67  ..................................... بن حيىي بن حممد بن عبَّاد بن هانئ الشَّجري إبراهيم
  75 ...................................................... إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي

 44  ................................................................ أمحد بن مجيل املروزي
 557 ............................................................... أمحد بن محيد الطُّريثيثي

  99 ...................................................... أمحد بن سعيد بن صخر الدارمي
                                 

 .مل أفرق بني الرجال والنساء -(   )
وأما أصحاب األلقاب ومن . ابتدأت بباب األمساء، مث الكىن، مث من نسب إىل أبيه، مث املبهمني -

 .حرفهم يف باب األمساء نسب إىل قبيلة أو بلد أو غري ذلك فوضعتهم يف
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  5  ................................. أمحد بن عمرو بن عبداهلل بن السرح أبو الطاهر املصري
 6 5 ............................................. العلويأمحد بن عيسى بن عبداهلل بن حممد 

  5  ........................................... أمحد بن حممد بن سالمة أبو جعفر الطحاوي
 47  .................................... أمحد بن حممد بن عبيدة بن زياد أبو بكر النيسابوري

     .................................. أمحد بن حممد بن حممد بن عبدالرمحن أبو عبيد اهَلَروي
  4  .............................................................. أمحد بن منصور الرمادي

 4   .................................... أمحد بن َمِنْيع بن عبدالرمحن أبو جعفر البغوي األصم
  4  ........................................................ السلمي محدان أمحد بن يوسف

 994 ................................................................ َأْرِبدة أو َأْرِبد التميمي
    ، 5   ........................................................... أسامة بن زيد الليثي

  4  .......................................... إسحاق بن إبراهيم الدََّبري صاحب عبدالرزاق
 995، 64  .............................. إسحاق بن ِمَرار أبو عمرو الشيباين النحوي اللغوي

 966 .............................................. إسرائيل بن يونس بن أيب إسحاق السبيعي
  65 ..................................................................... أمساء بنت ُعَمْيس

 466 ............................................................ زيد بن السكنأمساء بنت ي
 646 .................................................. إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية املروزي

 4   ............................................. إمساعيل بن محاد التركي أبو نصر اجلوهري
 657 ...................................................................... إمساعيل بن رافع

 66  ...................................................... إمساعيل بن سعيد بن عبيد الثقفي
 66  ......................................... إمساعيل بن الطريح بن إمساعيل بن سعيد الثقفي

 55  ..................................................... إمساعيل بن عياش بن ُسَليم الَعْنسي
 566 ............................................................... سلم املكيإمساعيل بن م

 966 ......................................................... أسود بن عامر الشامي شاذان
 55  ....................................................... َأِسْيد بن علي بن ُعَبْيد الساعدي

  44، 4 4 ............................................. األشعث بن عبداهلل بن جابر احُلدَّاين
 سليمان بن ِمْهران= األعمش 

 79  ................................... عبداهلل بن ربيعة بن عوف الثقفي: ُأَميَّة بن أيب الصَّلت
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  56 ......................................... أنس بن النضر بن ضمضم األنصاري اخلزرجي
   6 ............................................................... إياد بن لقيط السدوسي
 5 5 ............................................................. أيوب بن سليمان الشامي
 7 6 ............................................................ أيوب بن عبداهلل بن ِمْكَرز

 546 ...................................................................... أيوب بن عثمان
 666 ................................................................... حبر بن َكِنيز السقاء

 747 ............................................................... َبِحري بن سعد السَُّحويل
  7  ....................................................... ُبَديل بن َمْيسرة الُعَقْيلي البصري

 7 4 ............................................................... الرباء بن ناجية الكاهلي
 6 9 .................................................................. بشر بن بكر التِّنِّيسي

 9 6 ............................................. رافع احلارثي أبو األسباط النجراين بشر بن
 67  ....................................................... بشر بن عاصم بن سفيان الثَّقفي

 4   ................................................................. بشر بن معاذ الَعَقدي
 5   ..................................................... بشر بن امُلَفضَّل بن الحق الرَّقاشي

 747،  57، 9 5،  47 .................................................... بقية بن الوليد
 4 7 ...................................................... بكر بن عمرو أبو الصديق الناجي

   9 ............................................................... بكري بن فريوز الرهاوي
 4 4 ....................................................... اريمتيم بن أوس بن خارجة الدَّ

 455 ................................................................. ثابت بن أسلم الُبناين
 4 9، 76  ...................................................... ثوبان موىل رسول اهلل 

 979 ................................................................... ثور بن زيد الدِّيلي
   4 ............................................................................... جابان

 7   ...................................................... جابر بن يزيد بن احلارث اجلعفي
 747 ............................................... جرب بن َنْوف اهَلْمداين أبو الَودَّاك الِبَكايل

 546 ..................................................................... جربون بن عيسى
 499 .............................................. جرير بن حازم بن زيد بن عبداهلل األزدي

 5 4 ........................................................... عبداحلميد بن ُقْرطجرير بن 
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  97 ....................................................................... جعفر بن ُبْرقان
 6 5 ............................................................... جعفر بن مروان القطان

 776 ............................................................. ُجَنادة بن أيب أمية األزدي
 5   ................................................... ُجْنُدب بن عبداهلل بن سفيان الَبَجلي

 595 ................................................................ حامت بن إمساعيل املدين
  75 .............................................................. احلارث بن سويد التيمي
   6 .............................................................. حارثة بن وهب اخلزاعي

 46  ..................................................... حبان بن موسى بن سوَّار املروزي
 5 6 ............................................................ جاج بن ُفراِفَصة الباهلياحل

 769 .................................................... حذيفة بن َأِسْيد أبو َسِرحية الغفاري
 5 5 ........................................................... ُحَرْيث بن السائب التميمي

 46  ..................................................................... ُحسام بن امِلَصّك
 7   .............................................................. حسان بن عطية امُلحاريب

 444 ............................................................ حسان بن كريب احلمريي
 احلسن بن أيب احلسن= احلسن البصري 

 4 7 ................................................... احلسن بن إبراهيم بن حيدر احلمريي
 566، 9 5،  44، 4  ،     ..............................  احلسن البصرياحلسن بن أيب

  4  ................................................................ احلسن بن علي اخلالل
  7  ............................................ احلسن بن كثري بن حيىي بن أيب كثري اليمامي

 44  ............................................................ احلسني بن احلسن املروزي
 646 ............................. احلسني بن سعد بن سعيد ابن بنت علي بن احلسني بن واقد

  6  ................................................... احلسني بن عبداهلل بن حممد الطِّيـيب
 7 ........................................................ البغوي احلسني بن مسعود بن حممد

     ............................................................... حسني بن واقد املروزي
 666 .......................................... ُحَصني بن جندب بن احلارث أبو ظبيان اجَلْنيب
  44 ............................................ حفص بن ِغياث بن َطْلق بن معاوية النخعي
  7  ............................................... احلكم بن ُعَتْيَبة أبو حممد الكندي الكويف
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  44 ...................................................... احلكم بن نافع الَبْهراين أبو اليمان
 77 ، 47  ........................................ محاد بن أسامة بن زيد أبو أسامة القرشي
   4،  4  ........................................ محاد بن زيد بن ِدْرهم األزدي اجَلْهَضِمي

 5 6 ،  54،  64، 455، 69  .................................. بن دينار محاد بن سلمة
 9   .......................................... َحْمد بن حممد بن إبراهيم أبو سليمان اخَلطَّايب

 9 5 .................................................. ُحْمران بن أبان موىل عثمان بن عفان
 947 ................................................................ محيد بن هالل العدوي

 744 ..................................................... َحْيَوة بن شريح بن يزيد احلضرمي
 سبيع بن خالد= ن خالد خالد ب

 سبيع بن خالد= خالد بن سبيع 
 6 7 .............................................................. خالد بن َمْخلد الَقَطواين

 747 ................................................ خالد بن َمْعدان بن أيب ُكَرْيب الَكالعي
 6 4 ........................................................ ُخَصْيف بن عبدالرمحن اجَلَزري

 َحْمد بن حممد= اخَلطَّايب 
  56 ..................................................................... خولة بنت حكيم

  56 ............................................................... خولة بنت قيس بن َقْهد
  4  .................................................. البصريخيثمة بن أيب خيثمة أبو نصر 

  59 .............................................. خيثمة بن عبدالرمحن بن أيب َسْبرة اجلعفي
 454 ..................................................... دارا بن دارا بن هبمن بن إسفنديار

 466 ..................................................................... داود بن الزبرقان
  4  ...................................................................... داود بن أيب هند

 467 ............................................................... ُدُرْست بن زياد العنربي
 766، 594 ......................................................... َذْكوان السَّمَّان الزَّيَّات

 َغْيالن بن ُعْقبة= ذو الرمة 
 4 4 .................................................... بسيِرْبعي بن ِحراش بن جحش الَع

  97 ..................................................... الرَّبيع بن روح بن ُخَلْيد احلضرمي
  56 ........................................................... الرَُّبيِّع بنت النضر األنصارية
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 أبو الرداد= رداد الليثي 
   7 ........................................................................ ُرَمْيح اجُلَذامي

 447، 466 ................................................ روح بن عبادة بن العالء القيسّي
 45  ............................................... الزِّْبِرقان بن بدر بن امرئ القيس التميمي

 7 6 ...................................................... الزبري بن ُجواَتِشري أبو عبدالسالم
 49  ....................................................................... معة بن صاحلز

 حممد بن مسلم= الزهري 
 444 ................................................................... زهري بن أيب سلمى

 56  ........................................................ زهري بن حممد التميمي العنربي
 766، 5 6،  66............................... زهري بن معاوية بن ُحَدْيج أبو خيثمة اجُلْعفي

 6 4 ......................................................... زياد أبو أمامة األعجم الشاعر
 6 4 .......................................................... زياد بن ِسْيِمْيْن ُكْوش اليماين

 4   .................................................................. زيد بن َأْخَزم الطائي
  6  ......................................................... لم القرشي العدويزيد بن أس

 656 ................................................................ زيد بن عطية اخَلْثَعمي
 967 ..........................................................زيد بن حيىي بن عبيد اخلزاعي

 974 ............................................ سامل أبو الغيث املدين موىل عبداهلل بن مطيع
 496 ................................................................. سامل بن عبداهلل الربَّاد

 944 .............................................................. سبيع بن خالد اليشكري
 66  .................................................. سريج بن النعمان بن مروان اجلوهري

 4 7 ............................................ سعد بن سعيد بن قيس بن عمرو األنصاري
  46 ............................................. سعيد بن أوس بن ثابت أبو زيد األنصاري

  4  ...................................................... سعيد بن جبري بن هشام األسدي
 465 ............................................................ سعيد بن ُجْمهان األسلمي

  44 ............................................... سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي
 6 5، 564، 6  ....................................... َكْيَسان امَلْقُبري: سعيد بن أيب سعيد

  7  ................................ سعيد بن سليمان بن خالد بن بنت نشيط الدِّيلي البصري
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  7  ..............................................- أو القسيطي-سليمان السلمي  سعيد بن
 7 6 ................................................ سعيد بن عبدالعزيز بن أيب حيىي التَُّنوخي

 4   ................................................... مهران اليشكري: سعيدبن أيب َعُروبة
 سعيد بن كثري بن ُعَفري= سعيد بن عفري 

 644 ....................................... سعيد بن فريوز بن أيب عمران أبو البختري الطائي
  57 .............................................سعيد بن كثري بن ُعَفري بن مسلم األنصاري

  4  ....................................................... مد بن سعيد اجَلْرميسعيد بن حم
 545 ................................................................ سعيد بن حممد الوراق

 سعيد بن أيب سعيد= سعيد امَلْقُبري 
 467 ........................................... سعيد بن منصور بن شعبة اخلراساين املروزي

 66  .............................. سعيد بن حيىي بن احلسن بن عثمان بن عبدالرمحن بن عوف
 9   ............................................ سعيد بن يزيد بن َمْسلمة أبو مسلمة األََْزدي

 46  ............................................................ سفيان بن حسني الواسطي
 4 4، 564، 5 6،  49، 469، 75 ،  4 ، 45  ... سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري

 6 6، 46  ..................................... سفيان بن عيينة بن أيب عمران ميمون اهلاليل
 4 9،     ..................................................... سفيان بن وكيع بن اجلراح

 6   .................................................................... سالٍّم بن أيب مطيع
  55 ................................................................ َسْلم بن قتيبة الشَّعريي

  49 ..................................................... سلمان األشجعي أبو حازم الكويف
 6 4 ....................................................... عرج أبو حازمسلمة بن دينار األ
 49  ................................................ أو ابن ُصَهْيب األرحيب سلمة بن ُصَهْيبة

   5 ................................... سلمة بن عبيداهلل أو ابن عبداهلل بن ِمْحَصن األنصاري
 49  ...................................................................... سلمة بن َوْهرام

 66  ..................................... ُسْلمى بن عبداهلل بن سلمى البصري أبو بكر اهلذيل
 494 ............................................................... سليمان بن بالل التيمي

 4   .................................................. سليمان بن داود بن اجلارود الطيالسي
 466 ..................................... يمان بن زيد أو ابن يزيد أبو إدام احملاريب الكويفسل
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 56  ................................................. سليمان بن عبداحلميد بن رافع الَبْهراين
  57 .....................................................................سليمان بن عمرو

  4  .............................................................. سليمان بن كثري العبدي
 454 ............................................................. سليمان بن املغرية القيسي
  75 ............................................................ سليمان بن ِمْهران األعمش
 476 ............................................................ سليمان بن موسى األشدق

 44  ............................................. ذَُهليِسَماك بن حرب بن أوس بن خالد ال
 455 ........................................................................ ُسَميَّة البصرية

  57 ................................................................ سهل بن علي الدوري
 766 ............................................................سهيل بن أيب صاحل السَّمَّان

 66  ............................................ سويد بن عامر بن يزيد بن جارية األنصاري
 6 4 .................................................... َسيَّار بن سالمة أبو املنهال الرياحي
 6 6  .................................................. شبيل بن عوف بن أيب حية األمحسي

   4 ....................................................... َشدَّاد بن عبداهلل القرشي األموي
 57  .................................................... يد بن ُشَريح احلضرمّيُشَريح بن ُعَب

 79  ............................................................... الشَّريد بن ُسويد الثقفي
 446، 77 ،    ،  4  .......................... شريك بن عبداهلل النخعي الكويف القاضي

  59، 649،  46، 464،  46، 4   ................... شعبة بن احلجاج بن الورد العتكي
  44، 94  .................................................... شعيب بن أيب محزة القرشي

 94  ................................................................... شعيب بن أيب محزة
  67 ................................................. كنيشعيب بن صفوان بن الربيع بن الرُّ

 664 ......................................... شعيب بن حممد بن عبداهلل بن عمرو بن العاص
 76  ........................................................................ شقيق العقيلي

 6 4 ............................................................... ِشْمر بن عطية األسدي
 459 ....................................................................... مشيسة البصرية

 776، 464، 6 4............................................... َشْهر بن َحْوَشب األشعري
 476 ............................................................... صاحل بن درهم الباهلي
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 5 9 ......................................... صاحل بن ُرْسَتم اهلامشي الدمشقي أبو عبدالسالم
 6 7 ........................................... أبو اخلليل البصريصاحل بن أيب مرمي الضَُّبعي 

 44  ........................................ صخر بن عبداهلل بن بريدة بن احُلَصْيب األسلمي
 5 5 .............................................................. صدقة بن عبداهلل السمني

 45  ....................................................... صدقة بن هرمز أبو حممد الرُّمَّاين
  45، 46  .......................................... صفية بنت حيي بن أخطب أم املؤمنني

 46  ........................................ صفية بنت شيبة بن عثمان بن أيب طلحة العبدرية
  5  ....................................... نوف الغاِفقي الضحاك بن شرحبيل بن عبداهلل بن

  57 .......................................................... الضحاك بن النعمان بن سعد
 4 7 ................................................... ضمرة بن حبيب بن صهيب الزُّبيدي

  44 ............................................َضْمَرة بن ربيعة الفلسطيين أبو عبداهلل الرملي
 54  ................................................... َضْمَضم بن ُزْرَعة بن ُثَوب احلضرمي

 4 4 ............................................................. طاوس بن َكْيسان اليماين
 9   ............................................. َطَرَفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك

 66  ............................................. اعيل بن سعيد الثقفي الطائفيطريح بن إمس
 655 ........................................................... طلحة بن زيد القرشي الرقي

 67  ..................................................... عاصم بن سفيان بن عبداهلل الثقفي
  6  ............................................................ عاصم بن سليمان األحول
 6   ................................................................ عامر بن ِسنان األََْكوع

 6 6  ............................................................. عامر بن شراحيل الشعيب
 694 .............................................. عامر بن واثلة بن عبداهلل أبو الطفيل الليثي

  67 ........................................................ عبَّاد بن موسى القرشي األزرق
 767 ....................................................... عباس بن حممد بن حامت الدوري

 46  .................................................................... عبد ربه بن سعيد
 7 7 ...................................................... عبداحلميد بن عبدالرمحن احلماين
  57 ........................................................ عبداحلميد بن عمرو األنصاري

 756 ............................................... عبدالرمحن بن آدم البصري موىل أم ُبْرُثن
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 6 9 ........................................ (دحيم)عبدالرمحن بن إبراهيم بن عمرو القرشي 
 5 6 ، 464 ................................ نفيع بن احلارث الثقفي: عبدالرمحن بن أيب بكرة

 4 4 .................................................. عبدالرمحن بن َثْروان أبو قيس األودي
  96 ..................................................... عبدالرمحن بن حاطب بن أيب بلتعة

 64  .................................................. عبدالرمحن بن محزة بن عفيف البلخي
 55  .................................. عبدالرمحن بن سليمان بن عبداهلل بن حنظلة ابن الَغسيل

   5 .............................................................. عبدالرمحن بن أيب ُشميلة
 446، 46  .......................................... عبدالرمحن بن عبداهلل بن مسعود اهُلذيل

  64 .......................................................... لرمحن بن عمرو السلميعبدا
 96  ............................................ عبدالرمحن بن عمرو بن أيب عمرو األوزاعي

 6   ....................................... عبدالرمحن بن كعب بن مالك األنصاري السلمي
   4 ................................................... عبدالرمحن بن َمّل أبو عثمان النَّْهدي

 4 7، 4 4، 9 6، 56  ............................ عبدالرمحن بن مهدي بن حسَّان العنربي
   4 ،6 9 ..................................... عبدالرمحن بن يزيد بن جابر األزدي الداراين

 46  ........................................................... عبدالرزاق بن مهام الصنعاين
   4 ................................................................ عبدالسالم بن عجالن

 6 7، 465، 5 5، 654 .........................عبدالصمد بن عبدالوارث بن سعيد العنربي
 476 ........................................................ عبدالعزيز بن عبدالصمد الَعمِّي
 546 ....................................................... عبدالعزيز بن عبداهلل بن احلارث

  54 ........................................... عبدالعزيز بن عبداهلل القرشي أبو حيىي النَّْرمقي
 979، 6 9 .................................................. الدراورديعبدالعزيز بن حممد 

 979، 6 9،  6 ........................ عبدالعزيز بن حممد بن عبيد بن أيب عبيد الدراوردي
 4 4 ............................................. عبدالقدوس بن احلجاج أبو املغرية اخَلْوالين

  67 ................................................. عبدالكبري بن عبداجمليد أبو بكر احلنفي
 74  ................................................. عبدالكرمي بن عبداهلل بن شقيق الُعَقْيلي

 667 ............................................... عبداهلل بن َبِحري الصنعاين أبو وائل القاص
 44  ................................................. عبداهلل بن بريدة بن احلصيب األسلمي
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 464 ................................................................... عبداهلل بن أيب بكرة
 44  ............................................. عبداهلل بن ثابت املروزي أبو جعفر النحوي

 79  .................................................................. عبداهلل بن أيب اجلعد
  46 ....................................... عبداهلل بن حبيب بن ُرَبيِّعة أبو عبدالرمحن السلمي
  99 ...................................... عبداهلل بن حفص بن عمر الوكيل الضرير السامري

   5 ..................................................... و بكر الداهريعبداهلل بن حكيم أب
 76  ................................................................ عبداهلل بن أيب احَلْمساء

 9 7 .............................................................. عبداهلل بن َحَوالة األزدي
 6 9 .............................................................. عبداهلل بن دينار العدوي
 4 7 .............................................................. عبداهلل بن ُزْغب اإليادي

 95  ....................................................... عبداهلل بن زيد اجلرمي أبو قالبة
 7 4 .................................................... عبداهلل بن سامل األشعري الُوحاظي

 479 .............................................................. عبداهلل بن َسْرِجس املزين
 64 ،    ، 77 ................................................. بعيعبداهلل بن شبيب الر

 74  ...................................................... عبداهلل بن َشِقيق الُعَقْيلي البصري
 975 ......................................................... عبداهلل بن صاحل كاتب الليث
  46 ........................................................... عبداهلل بن الصامت الغفاري

 476 ............................................ عبداهلل بن الصباح بن عبداهلل اهلامشي العطار
   9 ............................................... عبداهلل بن عبدالرمحن األنصاري األشهلي
  44، 6 4 ....................................... عبداهلل بن عبدالرمحن بن أيب حسني املكي

 567 ...................................................... عبداهلل بن عثمان بن َجَبلة عْبدان
 946، 469 ..................................................... عبداهلل بن عثمان بن ُخَثْيم

   9 ...................................................... عبداهلل بن َعِقيل الثقفي أبو عقيل
   7 ................................ عبداهلل بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب

 477 ..................................................... عبداهلل بن عمران القرشي الطلحي
 75  .................................. عبداهلل بن عيسى بن عبدالرمحن بن أيب ليلى األنصاري

 76  ...................................................................... داهلل بن قارظعب
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 444، 4 9، 544.......................................................... عبداهلل بن هليعة
 45  ................................................... عبداهلل بن املبارك بن واضح املروزي

 7 5 ........................................ عبداهلل أو عبيداهلل بن ِمْحَصن األنصاري اخَلْطمي
 47  ........................................ عبداهلل بن حممد بن إبراهيم أبو بكر بن أيب شيبة

 4 9 ................................................. عبداهلل بن حممد بن عقيل بن أيب طالب
 564 ............................................. بو جعفر املنصورعبداهلل بن حممد بن علي أ

 674، 5 6،  66، 46  ................................... عبداهلل بن حممد بن علي النفيلي
  7  .................................................... عبداهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري

  5  .................................................. عبداهلل بن امُلَسيَّب القرشي أبو السَّوَّار
   6  ....................................................... عبداهلل بن َمْعِقل بن ُمَقرِّن املزين

 467 ......................................عبداهلل بن امُلِنيب بن عبداهلل بن أيب أمامة األنصاري
 4 5 ............................................. عبداهلل بن هانئ بن عبدالرمحن بن أيب عبلة
   6  ............................................ عبداهلل بن الوليد بن عبداهلل بن َمْعِقل املزين
 499، 975،  5 ................................ عبداهلل بن وهب بن مسلم القرشي املصري

  46 ...........................................عبدامللك بن حبيب األزدي أبو عمران اجَلْوين
 6 6 .................................................. عبدامللك بن سعيد بن حيَّان بن أْبَجر

 5 6 ...................................................... ان الَعْرَزميعبدامللك بن أيب سليم
 447 ...................................................... عبدامللك بن عبدالعزيز بن جريج

 494،  4 ، 9  ............................... عبدامللك بن عمرو القيسي أبو عامر العقدي
 7 4 .................................................................... عبدامللك بن عمري

 995، 549 ............................... عبدامللك بن ُقَريب بن عبدامللك بن علي األصمعي
 5 4 ............................................................ عبدالواحد بن زياد العبدي

 9 4 ........................................ عبدالوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي الَعْنربي
 946 ............................................. عبدالوهاب بن عبداجمليد بن الصلت الثقفي

 466 ................................................................. عبدالوهاب بن عطاء
 466 ....................................................... عبدة بن سليمان الكاليب الكويف

   6  ................................................................ عبيد بن احلسن املزين
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 564 .................................................................... عبيد َسُنوطا املدين
 464 .................................................................. عبيداهلل بن أيب بكرة
   6  ................................................................... عبيداهلل بن احلسن

   5 ..................................................... ُعَبْيداهلل بن َزْحر الضَّْمري اإلفريقي
 97  ........................................................... أيب زياد الرصايف عبيداهلل بن

     ............................................ ُعبيداهلل بن عبداهلل بن ُعْتبة بن مسعود اهُلذيل
  95 ............................................................. ُعَبيداهلل بن ُعَبيد الَكالعي

 494 ................................ عبيداهلل بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب
 5 9 ............................................................. عبيداهلل بن الوليد الَوصَّايف

 7 6  ................................................... عبيدة بن األسود بن سعيد اهَلْمداين
 4   ....................................................... مي السعديُعَتْي بن َضْمرة التمي

 494 ..................................................... عثمان بن صاحل بن سعيد اخُلْلقاين
 495 ................................................... عثمان بن صاحل بن صفوان السَّْهمي

     ......................................................... عثمان بن عبدالرمحن الوقاصي
 665 ....................................................................... عثمان بن فائد

  54 .................................................................... عثمان بن مظعون
 4 9 .............................................................. عثمان بن حيىي القرقساين

  45 ................................................... عروة بن الزبري بن العوام بن األسدي
 656 ...................................................... عروة بن حممد بن عطية السعدي

 4 6 ............................................................ طاء بن أيب َرَباح القرشيع
  46 ..................................................................... عطاء بن السائب

 766، 9 9،   5، 6 4 ............................................. عطية بن سعد الَعْويف
 664 ............................................................... عطية بن عروة السعدي

  9  ................................... عقبة بن عمرو بن ثعلبة أبو مسعود البدري األنصاري
 66 ، 54  .............................................. عكرمة أبو عبداهلل موىل ابن عباس

 حارثة بن وهب الصواب=  عكرمة بن وهب
 6 4 ............................................................... الَيْحُصيّب العالء بن ُعْتبة
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 5 5 ................................... العالء بن هالل بن عمر بن هالل بن أيب عطية الباهلي
 49  ...................................................... علي بن األََْقَمر بن عمرو اهَلْمذاين

 676 .......................................................... علي بن َبِذمية اجَلَزري احلرَّاين
   7 ....................................................... علي بن ُحْجر بن إياس السَّعدي

 76  ...................................... علي بن حرب بن حممد أبو احلسن الطائي املوصلي
 644 .............................................................. علي بن احلسني بن واقد

 5 6 ،  54، 644، 64  .................................. علي بن زيد بن ُجْدعان التيمي
 7 9 ........................................................ علي بن صاحل بن َحّي اهلْمداين
   5 ........................................................ علي بن عابس األسدي األزرق

 74  .............................. علي بن عبدالعزيز بن املْرُزَبان بن سابور أبو احلسن البغوي
 59  ................................................. علي بن عبيد األنصاري موىل أيب ُأَسْيد

  67 ................................................................. علي بن قادم اخلزاعي
 5 4 ......................................................... القرشي الكويف علي بن ُمْسِهر

 4 5 ..................................................... علي بن يزيد بن أيب هالل األْلهاين
  77، 9 7 ............................................. ُعَمارة بن ُجَوْين أبو هارون العبدي
 6 4 .................................................... ُعَمارة بن عمرو بن حزم األنصاري

  6  ........................................................... عمر بن سعد بن أيب وقاص
 7 7 .............................................................. عمر بن عبيداهلل العدوي

  54 ....................................................... عمر بن موسى بن وجيه امليتمي
 5 5 ..................................................... عمر بن هالل بن أيب عطية الباهلي
 6 7، 554 ............................................... عمران بن َداَور أبو العوام القطان

 776 .............................................................. عمرو بن األسود العْنسي
 49  ............................ عمرو بن األََْهَتم بن ُسَمي بن ِسنان بن خالد امِلْنَقري التميمي

  47 ..................................................................... عمرو بن ُحَرْيث
 449 ..................................................... عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي

  66 ................................ عمرو بن شعيب بن حممد بن عبداهلل بن عمرو بن العاص
 7 9 .......................................... عبداهلل بن عبيد أبو إسحاق السبيعيعمرو بن 
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 475 ............................................ عمرو بن عبداهلل بن عثمان أبو َعزَّة اجُلَمحي
  99 .......................................... عمرو بن عبداهلل اهلمداين أبو إسحاق السبيعي

   9، 6 6، 59 ......................................... عمرو بن أيب عمرو موىل املطلب
 544 ....................................................................... عمرو بن ُلَحّي

  59، 649 ................................ عمرو بن مرة بن عبداهلل بن طارق اجَلَملي امُلرادي
 6 4 ................................................................ ري بن هانئ الَعْنسيعم

 567 ....................................................... عنبسة بن سعيد بن أبان القرشي
 9   .......................................................... عوف بن أيب َجميلة األعرايب
 7 9، 4 4 ..................................................... ِعَياض بن ِحَمار امُلَجاشعي
 495 ........................................................... عيسى بن أيب عيسى احلنَّاط

  44 ................................. عيسى بن حممد بن إسحاق أبو عمري ابن النحاس الرَّملي
 667  .................................................... غزوان بن غزوان الرَّقاشي البصري

 4   ................................ ن ُعْقبة بن ُبَهْيش أبو احلارث املعروف بذي الرمةَغْيالن ب
 65  .............................................................. الفاِرعة بنت أيب الصَّلت

 799 ...................................................... فاطمة بنت قيس القرشية الفهرية
 4 7 ....................................................................... فرج بن فضالة

  46 .................................................... الفضل بن سهل بن إبراهيم األعرج
 9  ...................................... فضل اهلل بن احلسن بن احلسني بن يوسف التُّْوِرِبْشيت

 66  ...................................................... فطر بن خليفة القرشي املخزومي
  4  ......................................................... فهد بن حيَّان أبوبكر البصري

 557 ................................................ فهد بن سليمان بن حيىي الكويف النحاس
  54 ........................................................................ فهد بن عوف

 664 .................................................................. قابوس بن أيب ظَِْبيان
 5 9 ....................................................... القاسم بن احلكم بن كثري الُعَرين

  64 ............................................................. القاسم بن ساّلم أبو عبيد
 6 5 ......................................................... القاسم بن عبدالرمحن الشامي

   6  ............................................................... القاسم بن مالك املزين
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 64  ............................................ شار أبو حممد األنباريالقاسم بن حممد بن ب
  95 ................................................... القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق

  4  .................................................................. القاسم ابن النيب 
 776، 756، 6 7، 944، 555، 566،  46،    ،     ...... قتادة بن ِدَعامة السدوسي

 47  ............................... َقْتلة أو ُقَتيلة بنت عبدالعزى القرشية أم أمساء بنت أيب بكر
 979، 6 9، 564................................. قتيبة بن سعيد بن َجميل بن طريف الثقفي

 599 ............................................................. القعقاع بن حكيم الكناين
 467 .............................................................................. َقْنُطورا

 4 6 ، 6 6  ................................................... قيس بن أيب حازم الَبَجلي
 45  ...................................... قيس بن عاصم بن سنان بن خالد امِلْنَقري التميمي

  97 ....................................................................... كثري بن هشام
  45 ............................................................ كعب بن مالك األنصاري

   4 ..................................................... ليث بن أيب سليم بن ُزَنْيم القرشي
 564 .......................................... ِمي املصريالليث بن سعد بن عبدالرمحن الَفْه

 955 ........................................ الليث بن املظفر بن نصر بن سيار صاحب اخلليل
  54 .......................................... مالك بن إمساعيل بن درهم أبو غسان النهدي
 54  ............................................ مالك بن ربيعة بن الَبَدن أبو أسيد الساعدي

 6 5،  44 .............................................................. املبارك بن فضالة
  6  ...................................................................... جماشع بن عمرو
 6 6 ، 747، 446 ................................................ اهلْمداين جمالد بن سعيد

 964، 467 ........................................................... جماهد بن َجْبر املكي
  6  ........................................ ُمَجمِّع بن مسعان التيمي احلائك أبو محزة الكويف

 66  .................................................... ُمَجمِّع بن حيىي بن جارية األنصاري
   5 ............................................ ُمَحرَّر أو ُمْحِرز بن هارون بن عبداهلل التيمي

  54 .....................................................ُمْحِرز بن عبداهلل اجلزري أبو رجاء
     ................................. حممد بن أمحد بن األزهر بن طلحة أبو منصور األزهري

 6 9 .................................................... بن احلسني بن َمدُّْوَيهحممد بن أمحد 
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  97 ...................................... حممد بن إدريس بن املنذر احلنظلي أبو حامت الرازي
 979 ......................................... حممد بن إسحاق بن إبراهيم أبو العباس السراج

 6   .............................................. حممد بن إسحاق بن يسار القرشي املطليب
 55  ..................................................... حممد بن إمساعيل بن عياش الَعْنسي

 465، 9   .......................... ارحممد بن بشار بن عثمان الَعْبدي أبو بكر البصري ُبْند
 4 9 .............................................................حممد بن ِبْشر بن الُفراِفصة

 966 .......................................... حممد بن أيب بكر أبو موسى املديين األصفهاين
 4 4 .............................................................. حممد بن ُجَحادة األََْودي

  46 ....................................................... حممد بن جرير أبو جعفر الطَّربي
 464 ........................................................... حممد بن جعفر اهلذيل ُغْنَدر
  45 .............................................................. حممد بن احلجاج امُلَصفِّر

 4   .......................................................... حممد بن احلسن امللقب بالتَّل
 494 ....................................................... ن احلسني بن حريقا البزارحممد ب

   5 ........................................................ حممد بن محيد بن حيان الرازي
  97،  97 ............................................... حممد بن ِحْمَير بن َأنيس احلمصي
  75، 5 4، 9 9......................................... حممد بن خازم أبو معاوية الضرير

 544 ..................................................... احلنفيأو ابن خليد حممد بن خالد 
 467 ........................................................ حممد بن خالد بن َعْثَمة احلنفي

 967 ............................................................... حممد بن راشد اخلزاعي
 74  ...............................................................  احلنظليحممد بن الزبري

  76 .................................................. حممد بن زياد أبو عبداهلل ابن األعرايب
 66  ................................................. حممد بن السائب الكليب النسابة املفسر

 6   ................................. حممد بن السري بن سهل أبو بكر املعروف بابن السَّّراج
 499 ....................................................... حممد بن ُسَلْيم أبو هالل الراسيب

  7 ، 64  .......................................... حممد بن سنان الباهلي أبو بكر الَعَوقّي
  7  ................................................................ وقيحممد بن ِسَنان الع

 577 ............................................................ حممد بن سريين األنصاري
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  49 ................................................................ حممد بن الصباح البزاز
 45  .......................................... حممد بن عبدالرمحن بن طلحة العبدري احلجيب

 5 6، 465 ...................................... حممد بن عبداهلل بن الزبري أبو أمحد الزبريي
 445 .......................................... حممد بن عبداهلل بن َمْيمون بن ُمَسْيكة الطائفي

 6 9 ............................................................... حممد بن عبداهلل بن منري
 464 .................................................... أيب أمية الطَّناِفسيحممد بن ُعَبْيد بن 

   4 ...................................................... حممد بن عبيد بن ِحَساب الُغَبري
 97  .................................................................... حممد بن أيب عتيق

 599، 647 ....................................................... حممد بن عجالن القرشي
  65 ...................................................... حممد بن عطية بن عروة السعدي

 4 5 ......................................... حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب
  6  ........................................ حممد بن علي بن أيب طالب املعروف بابن احلنفية

 4 6  ...................................................... اج اهَلْمداينحممد بن عمر بن هيَّ
 46  ............................................................... حممد بن عمران احلجيب

 7   ...................................................... حممد بن عمرو بن العباس الباهلي
 966 .............................................. حممد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي

 64  .................................................. حممد بن عمرو بن أيب عمرو الشيباين
  55 ..............................................حممد بن ِفَراس الصُّنَبعي أبو هريرة الصَّْيريف

 695 ....................................................... حممد بن ُفَضْيل بن َغْزوان الضيب
  4  ............................................. ملتوكل العسقالين ابن أيب السريحممد بن ا

 474، 467 ................................ حممد بن املثىن بن عبيد العنـزي أبو موسى الزَِّمن
 946 .................................................... حممد بن مسلم بن َتْدُرس أبو الزبري

 49 ، 6  ،    .................... حممد بن مسلم بن عبيداهلل بن عبداهلل بن شهاب الزهري
 77  .................................... حممد بن مسلمة بن هشام املخزومي أبو هشام املديين

 4   .............................. ُمَطرِّف بن داود بن ُمَطرِّف أبو غسان الليثي املدين حممد بن
 564 .................................................................. حممد بن معاذ املاليين

  7  .......................................................... حممد بن موسى اإلصطخري
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 654 .................................................... حممد بن حيىي بن عبدالكرمي األزدي
 465،  7 ،  4 ........................................... حممد بن حيىي بن فارس الذهلي

   7 ............................................................... حممد بن يزيد الَكاَلعي
 9 7، 695، 446.......................... فاعيحممد بن يزيد بن حممد بن كثري أبو هشام الر

  67 .............................................................. حممد بن يوسف الفريايب
  99، 69  ........................................................ حممد بن يونس الكدميي

  45 ............................................................. ُمَرارة بن الربيع األنصاري
 66  ......................................... مروان بن احلكم بن أيب العاص القرشي األموي
 747،   5 ................................... مروان بن معاوية بن احلارث بن أمساء الَفَزاري

   7 ............................................................... مستلم بن سعيد الثقفي
 444 ................................................... القرشياملستورد بن شداد بن عمرو 
 9 4، 6 4، 5  ، 45  ........................................ ُمَسدَّد بن ُمَسْرَهد األسدي

 469 ................................................... نفيع بن احلارث: مسلم بن أيب بكرة
 466 .................................................................. مسلم بن عقبة امُلرِّي

 555،  46، 9  .............................................ُمَطرِّف بن عبداهلل بن الشِّخِّري
 5 7 ............................................................. معاذ بن هشام الدستوائي

 4 7، 9 6 ............................................. معاوية بن صاحل بن ُحَدير احلضرمي
 4 7 ................................................. إياس بن هالل املزينمعاوية بن قرة بن 

 97  ................................................................معاوية بن حيىي الصديف
 646 ....................................................... َمْعَمر بن امُلَثنَّى أبو عبيدة التيمي

، 6 5، 4 4، 6 4، 49 ، 94 ، 6  ............معمر بن راشد األزدي أبو عروة البصري
944 ،46  ،7 9 ،77  ،776 

 4   ................................................................ مغرية بن مقسم الضيب
  7  ..................... القاسم موىل عبداهلل بن احلارث أبو -َنْجدة: ويقال-ِمْقَسم بن ُبْجرة 

 646،  4  ..................................................... مكحول الشامي أبوعبداهلل
 644، 9  ، 6  ......................... البصريأبو نضرة املنذر بن مالك بن ِقْطَعة الَعَوقي 

  6  ................................................................. منذر بن يعلى الثوري
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  49 ............................................................. منصور بن املْعَتِمر السلمي
 6 7 ................................................... (الذي خيرج يف آخر الزمان)امَلْهدّي 

 964 .................................................................... ُمَورِّق بن ُمَشْمِرج
 456 ............................................................ سى بن إمساعيل امِلْنَقِريمو

  47 .................................................... موسى بن أنس بن مالك األنصاري
 445 ...................................................... موسى بن جبري األنصاري احلذاء
 6 9 ..................................................... موسى بن ُعَبيدة بن َنِشيط الرََّبذي

 544 .......................................................... موسى بن أيب علقمة الفروي
  47 ........................................ موسى بن أيب عيسى الغفاري أبو هارون احَلنَّاط

 4 9 ............................................................. مؤمل بن إمساعيل العدوي
 497 .............................................................  بن عمرنافع موىل عبداهلل

 67  ............................................. نافع بن عمر بن عبداهلل بن َجِميل اجُلَمحي
     ................................................. جنيح بن عبدالرمحن السندي أبو معشر

 944 ................................................................. نصر بن عاصم الليثي
 474 ........................................ نصر بن علي بن نصر بن علي اجَلْهضمي الصغري

  99، 4 5 .......................................................... النضر بن مشيل املازين
 6 6  .................................... ُنَفْيع بن احلارث بن َكَلَدة بن عمرو أبو بكرة الثقفي

   4 ............................................................... النَّهَّاس بن َقْهم الَقْيسّي
 4 6 .................................................................... النَّوَّاس بن َسْمعان

 474 ................................................. نوح بن قيس بن َرَباح األزدي احُلدَّاين
  44 ..................................................................... نوفل بن ُمَساِحق

 656 .............................................. هاشم بن سعيد الربيد أبو إسحاق الكويف
   9 ............................................. هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي أبو النضر

 4 5 ....................................................... هانئ بن عبدالرمحن بن أيب عبلة
 7 4 ............................................................. َرْحبيل األََْوديُهَزْيل بن ُش

 6 5 .................................................... هشام بن حسان األزدي القردوسي
 544، 4   ........................................................... هشام بن سعد املدين



 195  فهرس األعالم المترجم لهم

 46  ...................................... هشام بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي
 756، 6 7، 7 7........................................... هشام بن أيب عبداهلل الدستوائي

 456، 46  .............................................. هشام بن عروة بن الزبري بن العوام
 65  .............................................هشام بن حممد بن السائب الكليب أبو املنذر

 4   .............................................................. هشيم بن بشري الواسطي
  45 ....................................................... هالل بن أمية األنصاري الواقفي

 5 5 ............................................ هالل بن عمر بن هالل بن أيب عطية الباهلي
 7 7 ......................................................... مهام بن حيىي بن دينار الَعْوذّي

 567 ...................................................................... هناد بن السري
 76  ...................................................................... اهليثم بن حمفوظ

 6 6 ....................................................... واِبَصة بن معبد بن ُعْتَبة األسدي
 547 ................................................. واصل بن عبدالرمحن أبو حرة البصري

 445 .............................................................. َوْبر بن أيب ُدليلة الطائفي
  47 ............................................................... َوقَّاص بن ربيعة الَعْنسي

 574، 446، 4  ........................................ وكيع بن اجلراح بن َمِليح الرُّؤاسي
 699 .....................................................الوليد بن عبداهلل بن ُجَمْيع الزهري

   9 ........................................ الوليد بن عبدامللك بن عبيداهلل بن ُمَسرَّح احلراين
 544 .............................................................. الوليد بن عمرو بن ساج

   4 ...................................................................... الوليد بن مسلم
 4 9، 545 ............................................ ن عبداهلل أبو جحيفة السُّوائيوهب ب

 45  .................................................... وهيب بن خالد بن عجالن الباهلي
  65 ................................................................ ياسني بن معاذ الزيات

  99 ..................................................... حيىي بن أيب أنيسة أبو زيد اجلزري
  44 ........................................... حيىي بن أيب عمرو السَّْيباين أبو زرعة احلمصي

 9 6، 96  ........................................................ حيىي بن أيب كثري الطائي
   5 ................................................................ حيىي بن أيوب الغافقي

 76  ................................................................ أبو املقومحيىي بن ثعلبة 
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 9  ، 45  ................................................. حيىي بن سعيد بن َفرُّوخ القطان
  96 ............................................. حيىي بن عبدالرمحن بن حاطب بن أيب بْلَتَعة

 7 6  ................................................. حيىي بن عبدالرمحن بن مالك األرحيب
 94  ............................................................. حيىي بن عبدالعزيز األردين
 776 ................................................................ حيىي بن عبداهلل الباْبُلتِّي
 564 ............................................................... حيىي بن حممد بن صاعد

 67  ......................................... املدين الشجري حيىي بن حممد بن عباد بن هانئ
 47  ..................................... حيىي بن حممد بن عبداهلل أبو زكريا العنربي السلمي

 546 .................................................................. حيىي بن مسلم البكَّاء
  4  .................................................... حيىي بن واضح األنصاري أبو ُتَميلة

 499 .......................................................... يزيد بن أبان الرقاشي القاص
 974 ...................................... عمرو بن عبيد بن معاوية الَبكَّائي: يزيد بن األصم

 6 4، 4   .......................................................... بن زريع الَعْيِشّي يزيد
 464 ..................................................................... د بن أيب زياديزي

   9 ............................................... يزيد بن سنان بن يزيد أبو فروة الرُّهاوي
 574 .................................................... يزيد بن َطْهمان الرَّقاشي أبو املعتمر

 466 .......................................................... يزيد بن معاوية بن أيب سفيان
 966،  49،  4 ، 4   .................................. يزيد بن هارون بن زاذان السلمي

 4   ............................................... يعقوب بن إسحاق ابن السِّكِّيت اللغوي
 6 4 ................................................. ارّييعقوب بن عبدالرمحن بن حممد الق

 64  ........................ يعقوب بن حممد بن عيسى بن عبدامللك الزهري أبو يوسف املدين
 595 ............................................................. يوسف بن سلمان الباهلي
  54 ............................................................. يوسف بن ِمْهران البصري

  99 ......................................................... يونس بن أيب إسحاق السَّبيعي
 674 ............................................................... يونس بن راشد احلرَّاين

 56 ، 6   ....................................... يونس بن حممد بن مسلم البغدادي امُلَؤدِّب
 46  ................................................................. يونس بن يزيد األيلي
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 (الكىن)
 حممد بن عبداهلل بن الزبري= أبو أمحد الزبريي 

 سليمان بن زيد= أبو إدام 
 عمرو بن عبداهلل= أبو إسحاق السَِّبيعي 
 إبراهيم بن هراسة= أبو إسحاق الشيباين 
 مالك بن ربيعة= أبو ُأَسْيد الساعدي 

 سعيد بن فريوز= أبو الَبْخَتري 
 جمليدعبدالكبري بن عبدا= أبو بكر احلنفي 

 عبداهلل بن حكيم= أبو بكر الداهري 
 5 6 .................................................................... أبو بكر بن عياش
 ُسْلمى بن عبداهلل= أبو بكر اهلذيل 

 ُنَفْيع بن َكَلَدة بن عمرو الثقفي= أبو بكرة 
 حيىي بن واضح=  ُتَمْيلة  أبو

 5 6  ............................................ أبو َجبرية بن الضحاك بن خليفة األنصاري
 وهب بن عبداهلل= أبو جحيفة السوائي 

 عبداهلل بن حممد بن علي= املنصور  أبو جعفر
 عبداهلل بن ثابت املروزي= أبو جعفر النحوي 
 حممد بن إدريس= أبو حامت الرازي 
 سلمة بن دينار= أبو حازم األعرج 

 سلمان األشجعي= أبو حازم 
 سلمة بن صهيب= أبو حذيفة األرحيب 

 467 ............................................................. أبو احلسن موىل أيب بكرة
 44  ...................................................................... أبو الرَّدَّاد الليثي

   6 ...................................................................... ِرْمثة الَبَلويأبو 
 حممد بن مسلم بن َتْدُرس= أبو الزبري 

 حيىي بن حممد بن عبداهلل= أبو زكريا العنربي 
 حذيفة بن َأِسْيد= أبو سرحية الغفاري 
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  44 ......................................................... أبو ُسَكْينة رجل من امُلَحرَّرين
 9 6، 49  ............................... أبو سلمة بن عبدالرمحن بن عوف القرشي الزهري

 َذْكوان= أبو صاحل السمان 
 بكر بن عمرو= الناجي  الصديق أبو

  4  ................................................................... أبو الصَّْهَباء الكويف
 عامر بن واثلة= أبو الطفيل 
 أبو ظبية= أبو َطْيبة 
 ُحَصني بن جندب= أبو ظَِْبيان 

 57  ................................................... أبو َظْبية السَُّلفي مث الَكالعي الشامي
 عبدامللك بن عمرو= أبو عامر العقدي 

 عبداهلل بن حبيب= أبو عبدالرمحن السلمي 
 صاحل بن ُرْسَتم= عبدالسالم  أبو

 4 6 ................................................................... أبو عبداهلل السلمي
 4 6 ..............................................................أبو عبداهلل حممد األسدي

 أمحد بن حممد بن حممد= أبو عبيد اهلروي 
 القاسم بن ساّلم= أبو عبيد 

 676 ........................................................ أبو عبيدة بن عبداهلل بن مسعود
 َمْعَمر بن امُلَثنَّى= أبو عبيدة 
 عبدالرمحن بن َمّل= النهدي  أبو عثمان

 عمرو بن عبداهلل= زَّة الشاعر اجُلَمحي أبو َع
 عبداهلل بن َعِقيل= أبو َعِقيل الثقفي 
 عبدامللك بن حبيب= أبو عمران اجَلْوين 
 إسحاق بن ِمَرار= أبو عمرو الشيباين 

 4   ................................................................ أبو عمري بن أيب طلحة
 عمران بن َداَور= أبو العوام القطان 

 حممد بن ُمَطرِّف= أبو غسان الليثي املدين 
 سامل املدين= بو الغيث أ
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 عبداهلل بن زيد اجلرمي=  أبو ِقالبة 
 أبو مالك األشعري
 حممد بن خازم=  أبو معاوية الضرير

 يزيد بن َطْهمان= أبو املعتمر 
 جنيح بن عبدالرمحن= أبو معشر 

 حيىي بن ثعلبة=  أبو امُلَقوِّم األنصاري
 74  ...................................................................... أبو مودود فضة

 مد بن أيب بكرحم= أبو موسى املديين األصفهاين 
 هاشم بن القاسم= أبو النضر 
 املنذر بن مالك= أبو َنْضرة 

 ُعَمارة بن ُجَوْين= أبو هارون العبدي 
 حممد بن يزيد= أبو هشام الرفاعي 
 حممد بن ُسَلْيم= أبو هالل الراسيب 
 عبداهلل بن َبِحري= أبو وائل القاص 

 جرب بن َنْوف= أبو الَودَّاك 
 ُعَبيداهلل بن ُعَبيد =أبو وهب الكالعي 

   4 .............................................................. أبو يزيد املدين أو املديين
 احلكم بن نافع= أبو اليمان 
 خولة بنت حكيم= أم السائب 

 545 ..................................... أم العالء بنت احلارث بن ثابت بن حارثة األنصارية
 546 ........................................................ أم خارجة زوجة زيد بن ثابت

 449 ............................................... أم كلثوم بنت عقبة بن أيب معيط األموية

 (من نسب إىل أبيه)
 حممد بن إسحاق بن يسار= ق ابن إسحا

 حممد بن زياد= ابن األعرايب 
 عبدامللك بن عبدالعزيز= ابن جريج 
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 أمحد بن عمرو= ابن السَّْرح 
 حممد بن السري= ابن السَِّري 

 يعقوب بن إسحاق= ابن السِّكِّيت 
 774 ............................................................................ ابن صياد
 عبداهلل بن مسلم= ابن قتيبة 
 عبداهلل بن َلِهيعة= ابن َلِهيعة 
 عبداهلل بن وهب= ب ابن وه

 (املبهمون)
  57 ........................................................ أشياخ ابن هليعة من حضرموت

 5   ............................................................ أصحاب حممد بن إسحاق
     ............................................................... بعض أصحاب اخلطايب

 5 6  ..................................................... أبو جبرية عن أشياخ من األنصار
 496 .............................................................. جد إبراهيم بن أيب أسيد
 هو عبداهلل بن عمرو بن العاص: جد عمرو بن شعيب
 هو حممد بن علي بن احلسني: جد حممد بن جعفر

 هو حيىي بن أيب كثري: جل عن أيب سلمةر
  6  .......................................................... رجل عن سعد بن أيب وقاص
 هو خيثمة بن عبدالرمحن بن أيب َسْبرة :رجل عن عبداهلل بن عمرو

 964 ........................................................ شيخ جعفر بن سليمان الضبعي
   7 .................................................................... صاحب أيب اخلليل

 99  ................................................. أبو عبداهلل صاحب أيب مسعود البدري
 67  ...................................... (شيخ البن أيب عاصم)كهٌل من أصحاب احلديث 



  1   فهرس القبائل والوفود والجماعات

 فهرس القبائل والوفود والجماعات

 رقم الصفحة  االسـم

 464 ........................................................................... بنو َقْنُطورا
  46 ................................................................................ الترك
 447 ................................................................................ ُخْوز
 447 ............................................................................... الدَّْيلم
 447 .............................................................................. ِكْرمان
 6 7 ................................................................................ َكْلب

 45  ......................................................................... وفد بين متيم



 12   فهرس الوقـائع

 فهرس الوقــائع

 رقم الصفحة  الواقعـة

  44 ......................................................................... حرب اجلمل
  44 ......................................................................... حرب صفني

 456 ...................................................................... طاعون اجلارف
 456 ...................................................................... طاعون َعَمواس
 7   ......................................................................... غزوة اخلندق
 6   ........................................................................... غزوة خيرب
 65  .......................................................................... فتح الطائف

 457 ....................................................................... فتح ُقْسُطْنِطْيِنيَّة
 769،  45 ..................................................................... فتنة الترك

  44 .......................................................................... مقتل عثمان
 766 ................................................ (ه564)النار اليت خرجت باملدينة سنة 

 464 ........................................................................... وقعة احلرة



 13   فهرس األماكن والبلدان

 فهرس األمـاكن والبلدان

 رقم الصفحة  البلد أو املكان

  45 .............................................................................. األبيض
 464 ........................................................................ أحجار الزيت

  46 ............................................................................... أْرمني
 7 5 .............................................................................. أصبهان
 459 ............................................................................. األعماق
 766 ............................................................................... إهاب

 566 ........................................................................... بئر ميمون
  46 ................................................................................. بابل
 466 ................................................................................ الباَرز

 744 ............................................................................ حبر الشام
 744 ............................................................................ حبر اليمن
 764 .............................................................................. ُبْصرى

 7 ...................................................................................... َبْغ
 7 .................................................................................. َبْغُشور

 464 ........................................................................... بالد الروم
   7 ............................................................................... الَبْيداء
 746 ............................................................................... َبْيسان

  46 ............................................................................ تركستان
 9  .............................................................................. ُتْوِرِبْشت
  69 ............................................................................... احِلْجر
 464 ................................................................................ احَلرَّة

 764 .............................................................................. َحْوران
  46 ............................................................................. ُخراسان
  46 ................................................................................ اخَلَزر



 14   فهرس األماكن والبلدان

  46 ............................................................................ خُوِزْستان
 454 ................................................................................. داَبق

 4 7 ........................................................................... ذو احُلَلْيفة
  45 ........................................................................ سبيد كوشك

 446 ............................................................................... َسالح
  46 ............................................................................... السِّْند

 454 ............................................................................ َشْهرستان
 9  ................................................................................. شرياز

  46 ............................................................................. ِصْقالب
  46 ............................................................................... الصِّني
  74 ................................................................................. طابة
  74 ................................................................................. طيبة

 446 .............................................................................. الُعَذيب
     ............................................................................... الَعْرج
 459 ............................................................................... الُعَمق
 455 .............................................................................. َعَمواس
  74 ............................................................................ عني ُزَغر
  46 ............................................................................... فارس

 457 ........................................................................... ُقْسُطْنِطْيِنيَّة
 764 .............................................................................. َقْيساِريََّة
  46 ، 7،6  ..................................................................... َكْرمان

 759 .................................................................................. ّدُل
   ، 7 ......................................................................... َمْرو الرُّْوذ

 766 ................................................................................ هناب
  45، 7  ......................................................................... َهَمذان
  46 ................................................................................. اهلند



 15   فهرس األلفاظ الغريبة

 فهرس األلفاظ الغريبة

 رقم الصفحة  الكلمة/ املادة

 54  ............................................................................. أثره/ أثر
 697 .......................................................................... إْرب/ أرب
 564 ......................................................................... األََْرش/ أرش

  76 ........................................................................... اأُلسُطوانة
   4 .......................................................................... األشر/ أشر
 796 ......................................................................... املئشار/ أشر
 675 ....................................................................... تأِطروهم/ أطر
 666  ................................................................... رسول األمِّيِّني/ أّم
 697 ............................................................................ إمعة/ أمع
 569 ......................................................................... اإلهالة/ أهل
 749 ........................................................................... األَََود/ أود
 4  .............................................................................َأَودي/ أود
 4 4 ............................................................................ آَمْت/ أمي
 4   .............................................................................. ِإْيه/ أيه
 4  .......................................................................... بوادرمها/ بدر
 4 7 ......................................................................... األََْبدال/ بدل
  56 ......................................................................... الَبَذُج/ بذج
 566 ........................................................................ الُبَرحاء/ برح
  46 ........................................................................... الباَرز/ برز
  64 ........................................................................... الُبَرة/ برى
 646 ........................................................................... الَبَطر/ بطر
 69  ................................................................... الباقرة -البقرة/ بقر
   6  ......................................................................... ُبِقَرت/ بقر
 9   ........................................................................... البقلة/ قلب



 16   فهرس األلفاظ الغريبة

 6 7 .................................................................... دنت الَبالِبل/ بلبل
 6   ......................................................................... البالقع/ بلقع
 67 ، 64  ............................................................. ِبالهلا -َأُبلُّها/ بلل
 566 ............................................................................ الَبِنيَّة/ بىن
 496 .............................................................................. باء/ بوأ
  96 ......................................................................... ُيَبيُِّتهم/ بيت
 75  .......................................................................... بايعت/ بيع
 45  ........................................................................... البيان/ بني
  44 ......................................................................... اْسَتَتبَّ/ تبب
  96 ......................................................................... التَّباب/ تبب
 9 4 ................................................................................ َتُربُّها
 674 ......................................................................... التَّعس/ تعس
   9 .......................................................................... تالثَّْب/ ثبت
  74 ........................................................................ التثريب/ ثرب
 47  ......................................................................... الثَّْرثار/ ثرثر
  56 .......................................................................... َثَلَطت/ ثلط
 944 ........................................................................... َيْثَلغوا/ ثلغ
  6  ............................................................................... مثَّ/ مثم
 564 ............................................................................. َثِنيََّة/ ثىن
 6 9 ......................................................................... اجَلبَّانة/ جنب
 749 ....................................................................... َجْحراء/ جحر
 749 ....................................................................... َجْخراء/ جخر
 996 ....................................................................... ُمَجخِّيًا/ جخى
 565 .......................................................................... اجَلدُّ/ جدد
 995 .......................................................................... َجْذر/ جذر
 976 .................................................................. ِجْذل شجرة/ جذل
 4 6 ......................................................................... اجُلْرُبز/ جربز
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 4   ................................................................... َيْسَتْجِرَينَُّكم/ جرى
  75 ................................................................. فيقطعه ِجْزَلَتْين/ جزل
 549 ........................................................................ يتجّشأ/ جشأ
   6 ..................................................................... اجَلْعَظري/ جعظر
     ......................................................................... اجُلَعل/ جعل
  76 .................................................................... ُأَجزُّ ُجفااًل/ جفل
  76 ................................................................... ُجفال الشَّعر/ جفل
 475 ........................................................................ ُيْجِلب/ جلب
 696 ....................................................................... اجَلْلَحاء/ جلح
  94 ......................................................................... ِجْلَدِتنا/ جلد
 4 5 ........................................................................ اجِلْلف/ جلف
 4 5 ........................................................................ اجُلواِلق/ جلق
 794 .................................................................. الصالَة جامعة/ عمج
 69  ........................................................................... َجمَّا/ مجم
 49  .................................................................... مانع جلانبه/ جنب
 6 4 ......................................................................... ُمَجنَّدة/ جند
  45 ......................................................................... امَلجانِّ/ جنن
 9   ........................................................................ أجتنيها/ جىن
 95  ....................................................................... اجملاهرين/ جهر
   5 ......................................................................... ُمْجِهز/ جهز
  4  ............................................................. إن من العلم جهاًل/ جهل
 96  ......................................................................... َأَتَجوَّز/ جوز
   6 ....................................................................... اجَلوَّاظ/ جوظ
 946 ...................................................................... اْجتالتهم/ جول
 566 ......................................................................... َحَبطًا/ حبط
  5  .......................................................................... احَلَبلة/ حبل
   4 ......................................................................... احُلَثالة/ حثل
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 766 ............................................................... حجيجه دونكم/ حجج
 744 ....................................................................... َحْجراء/ حجر
 794 ..................................................................... احلدوث/ حدث
 757 .......................................................................... َحدِّر/ حدر
 49  ................................................................... حيرج عليهم/ حرج
 579 .......................................................................... احِلُر/ حرح
 464 .......................................................................... احَلرَّة/ حرر
 754 .......................................................................... حرِّز/ حرز
 677 ....................................................................... احلراسة/ حرس
 76  ........................................................................ التحزيز/ حزز
 754 .......................................................................... امَلَحّز/ حزز

  44 .................................................................... احتسبت/ حسب
 4   ...................................................................... احَلَسب/ حسب
 46  ...................................................................... َحْسُبك/ حسب
 646  ...................................................................... احِلّس/ حسس
 49  ..................................................................... َأحاِسنكم/ حسن
 44  .................................................................... َمَحاِسنكم/ حسن
 454 ....................................................................... احلصار/ حصر
 955 ....................................................................... احَلِصْير/ حصر
 96  ........................................................................ حَبْقَوي/ حقو
 6 4 ................................................................ َأحالس بيوتكم/ حلس
   4 ........................................................................ احللس/ حلس
  4  ........................................................................... محزة/محز 
 946 ........................................................................ حنفاء/ حنف
  64 ......................................................................... َتَحوَّى/ حوا
 9 5 ........................................................................ احلاَذان/ حوذ
 664  ...................................................................... احُلوَّاَرى/ حور
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 754 .......................................................................... َحوِّز/ حوز
  74 ..................................................................... فقد أحال/ حول
 4 6 ......................................................................... حاك/ حيك
 664  ......................................................................... اخليبء/ خبأ

 4 6 ......................................................................... اخَلّب/ خبب
 576 ........................................................................ اخَلَبث/ خبث
 765 .................................................................. َخَبث احلديد/ خبث
  5  .................................................................. خبثت نفسه/ خبث
 654 .......................................................................... َيْخِبل/ خبل
 666 ، 659 .................................................................. َيْخِتل/ ختل
 9 4 ........................................................................ اخلراج/ خرج
 4 5 ........................................................................ اخُلْرج/ خرج
 659 ....................................................................... َمْخَرقته/ خرق
 579 ........................................................................... اخَلّز/ خزز
 664  ........................................................................ اْخسأ/ خسأ
  74 ...................................................................... امِلْخَصَرة/ خصر

  74 ............................................................. ُخَوْيصَّة أحدكم/ خصص
  56 ........................................................................ اخَلِضر/ خضر
 5 4 .......................................................................... خيفى/ خفي
 765 ...................................................... من َخلٍَّة بني الشام والعراق/ خلل
 757 .......................................................................... اخَلَمر/ مخر
 65  .................................................................... أخىن األمساء/ خنا
 65  ....................................................................أخنع األمساء/ خنع
 996 ........................................................................ َخوَّى/ خوى
 769 ........................................................................ َمِخْيط/ خيط
 659 ......................................................................... اْختال/ خيل
 659 .......................................................................... َتَخيَّل/ خيل
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 494 .......................................................................... رةالدََّب/ دبر
 744 ........................................................................ الدَّْجل/ دجل
     ................................................................... الدُّْحُروَجة/ دحرج
 994 ..................................................................... َدْحَرجته/ دحرج
  66  ........................................................................ الدُّخُّ/ دخخ
 946 ........................................................................ الدََّخن/ دخن
   4 .........................................................................َدَخُنها/ دخن
   6 ....................................................................... اإلدراج/ درج
 664  ................................................................َدْرَمَكة بيضاء/ درمك
 5 9 .......................................................................... تداعى/ دعا
 666  ........................................................................ الدََّغل/ دغل
 4 9 ........................................................................... َأْدَلج/ دجل
 646 .......................................................................... َتْنَدِلق/ دلق
 4 9 ........................................................................... الدَِّنيَّة/ دنا
 49  ................................................................... ُمطاٌع يف َأْدَنْيه/ دنا
 4 5 ........................................................................... الدَّّن/ دنن
 4 4 ......................................................................... الداهية/ دها
     ........................................................................ ُيَدْهِدُه/ دهده
  4  ...................................................................... الدَّهاقني/ دهقن
 4 4 ....................................................................... الدَُّهْيماء/ دهم
  44 .......................................................................... الدَّاَرة/ دور
 6 7 ............................................................ إذا اتُِّخذ الفيء ُدَواًل/ دول
  4  ............................................................................. ذر/ ذرر
 646  ........................................................................ الذهن/ ذهن
  44 ........................................................................ أرىب الربا/ ربا
  94 ........................................................................... امِلْرباء/ ربأ
 966 ............................................................................. َيْربأ /ربأ
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  6  .......................................................................... رباحًا/ ربح
 957 ........................................................................... ُمْرباّد/ ربد
 4  ................................................................... َمْقُروض الرِّباط/ ربط

 566 ..................................................................... الرَُّحضاء/ رحض
  56 ......................................................................الرَّْخص/ رخص
  76 ......................................................................... ُرخال/ رخل
 6 5 ..................................................................... َرِخّي البال/ رخو
 49  ......................................................................... تردَّى/ ردى
 4 6 ........................................................................ املرسل/ رسل

  66  ...................................................................... َفَرصَّه/ رصص
 65  ....................................................................... الرُّْطب/ رطب
  6  ......................................................................... راغبة/ رغب
 654 ........................................................................ َرَغٌب/ رغب
 66  ......................................................................... َمةراِغ/ رغم
 794 ................................................................ َفَأْرَفُأوا إىل جزيرة/ رفأ
 667 .......................................................................... الرفق/ رفق
 445 .......................................................................... اْرُكوا/ ركا

 976 .................................................................... فال ُيْرِكب/ ركب
 665  .......................................................................... َرْمزة/ رمز
 564 .......................................................................... ُرَمال/ رمل
 665  ........................................................................ َرْمَرمة/ رمم
 497 ......................................................................... الرََّهق/ رهق
  77 ........................................................................ األََْرَوح/ روح
 9 4 ...................................................................... ُروح اهلل/ روح
 6 4 ............................................................................ الزَّْبر/ زبر
 94  .......................................................................... الزَّْعم/ زعم
  79 ......................................................................... الزََّلَفة/ زلف
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 665  .......................................................................... َزْمَرة/ زمر
 666  ........................................................................ َزْمزمة/ زمم
 796 ................................................................... مأله َزَهُمُهم/ زهم
 5 6  ....................................................................... الساعة/ ساع
 645 ......................................................................... االست/ سته

  77 ..................................................................... األََْسَحاق/ سحق
 6 5 ......................................................................... ِسْربه/ سرب
 756،  96 ............................................................... السارحة/ سرح
   4 ......................................................................... السرَّاء/ سرر
 4 4 ........................................................................ السُّْفَعة/ سفع
  7  ....................................................................... ُتِسفُّهم/ سفف
 679 ...................................................................... األَََسّك/ سكك
 796، 446 ................................................................. امَلساحل/ سلح
  94 ....................................................................... ْسالخهِم/ سلخ
  94 ...................................................................... السلطان/ سلط
 479 ....................................................................... السمت/ مست
 594 ............................................................................ مسَّع/ مسع
 569 ........................................................................ السَِّنَخة/ سنخ
 677 ........................................................................ الساقة/ سوق
 547 ......................................................................... سيَّب/ سيب
 574 ......................................................................... َسْيب/ سيب
  77 .......................................................................السِّْيجان/ سيج
  96 ........................................................................... سائر/ سري

  9  ....................................................................... الشِّْجَنة/ شجن
 4 4 ..................................................................... الشاحبة/ شحب
 944 ...................................................................... يْشَدخوا/ شدخ
 47  ...................................................................... امُلَتَشدِّق/ شدق
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 594 ........................................................................... شِّرَّة/ شرر
  49 ........................................................................ أشراط /شرط
  49 ................................................................. ُشْرَطًة للموت/ شرط
  49 ....................................................................... َيَتَشرَّط/ شرط
  94 ......................................................... َتْسَتْشِرُفه -َتَشرَّف هلا/ شرف
 46  .......................................................................... َشَفقًا/ شفق
 9   ................................................................. فشفى واشتفى/ شفى
  4  .......................................................................... ُشْقَرة/ شقر
 4 6 ........................................................................ شاكلة/ شكل
 744 ....................................................................... تشنجت/ شنج
 9 4 ....................................................................... الشِّْنِظري/ شنظر
  47 ......................................................................... َيْشَهُره/ شهر

 69  ................................................................ شاهان شاه -شهنشاه
 746 ...................................................... كم باألََْشواقوهو إىل خرب/ شوق
 5   ......................................................................... إصبعه/ صبع
 644 ....................................................................... الصَُّرَعة/ صرع
 54  ................................................................ َصْرف الكالم/ صرف
 6 9 ..................................................................... الصُُّعدات/ صعد
  64  ....................................................................... ُيْصَعق/ صعق
 957 .......................................................................... الصفا/ صفا
 765 ......................................................................... الصُّْفر/ صفر
  46 ..........................................................................ُصْقع/ صقع
  74 ............................................................. بيده السيف َصْلتًا/ صلت
 974 ....................................................................... َيَصمُّون/ صمم
  64  ...................................................................... الصَّْيحة/ صيح
  76 ........................................................................ الضائنة/ ضأن
 996 ......................................................................... ْيهَضْبَع/ ضبع



 4    فهرس األلفاظ الغريبة

  47 ..................................................................... ضواحيها/ ضحا
  66  ....................................................................... الضمري/ ضمر
   6 ....................................................................... الطبيب/ طبب
  45 ................................................................. كاجملانِّ امُلْطَرقة/ طرق
 745 ........................................................................... طافية/ طفا
  77،  69 .............................................................. الطَّْيَلسان/ طلس
 96  ........................................................................ الطَّالَقة/ طلق
 96  ........................................................................ َتَطلَّق له/ طلق
  77 ....................................................................... األََْطمار/ طمر
 444 ...................................................................... االستطالة/ طول
 9 6  ....................................................................... الطَُّوال/ طول
  76 ......................................................................... الظََّفرة/ ظفر
 957 ......................................................................... ليمالظ/ ظلم
 574، 454 ................................................................... الظَّْهر/ ظهر
 944 ........................................................................ امُلظاِهر/ ظهر
     .......................................................................... ُعبِّيَّة/ عبب
 69  .......................................................................... َعْبطًة/ عبط
  56 .......................................................................... الَعُتود/ عتد
 769 ........................................................................... عاَث/ عثا
 556 .......................................................................... أعذر/ عذر
 4  ...................................................................... َخِلْيَع الِعذار/ عذر
 647 .........................................................................ُيْعِذروا/ عذر
 444 ..................................................................... املعاريض/ عرض
 49  ................................................................ شديد العارضة/ عرض
 449 ........................................................................ ِعْرَضه/ عرض
  96 ...................................................................... املعازف/ عزف
 7   .......................................................................... َعزَّىت/ عزو
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 756 ............................................................... َيَعاِسْيب النَّْحل/ عسب
  45 ...................................................................... العصابة/ عصب
     ...................................................................... الَعَصِبيَّة/ عصب
 6 7 .......................................................... عصائب أهل العراق/ عصب
 775 ..................................................................... الِعضاَدتان/ عضد
 7   ...................................................................... أِعضُّوه/ عضض
 44  ....................................................................َضيِّق الَعَطن/ عطن
 9 9 ..................................................................... عفوًا صفوًا/ عفا

 746 ...................................................................... الُعُفوَصة/ عفص
 4 4 ................................................................ عفيف متعفِّف/ عفف
  45 ........................................................................ الَعَقب/ عقب
 4 4 ....................................................................... اِقِبنيُمع/ عقب
  4  .......................................................................... الِعْلُج/ علج
  94 ........................................................................... َتِعلَّة/ علل
  96 ........................................................................... الَعَلم/ علم
 459 .................................................................. الُعْمق والَعْمق/ عمق
  74 ...................................................................... َأْمر العامة /عمم
 954 ....................................................................... عوٌد عوٌد/ عود
 9   ........................................................................... الِعّي/ عيي
 4 4 ......................................................................... الِغْبطة/ غبط
 9 9 ........................................................................... الُغثاء/ غثا
 4 6 ............................................................................ الِغرُّ/ غرر
 666 .......................................................................... ُغْراًل/ غرل
 6 7 .................................................................. والزكاُة َمْغرمًا/ غرم
 947 .......................................................................... يةامُلْغِز/ غزا
 65  ......................................................................... َمْغزاهم/ غزا
 947 ........................................................................... ُنْغِزك/ غزا



 6    فهرس األلفاظ الغريبة

  94 .............................................................كتابًا ال يغسله املاء/ غسل
 66  .......................................................................... َغِشَيه/ غشا
 666  ................................................................ يريد ُمغاَفَصته/ غفص
  6  .......................................................................... الغالم/ غلم

 645 ................................................................. َغَمَص الناس/ غمص
 649 ................................................................... َغَمَط الناس/ غمط
 6 7 .................................................................. واألمانُة َمْغنمًا/ غنم
 9 9 ........................................................................... الَغناء/ غىن
 769 ........................................................................ األََْغوار/ غور
 444 ........................................................................... َغاَله/ غول
   9 ........................................................................... التََّغيُّر/ غري
  79 ........................................................................... الِفئام/ فأم
 9 9 ............................................................................. اْفَترَّ/ فتر
 594 ............................................................................. َفْتَرة/ فتر

  77 ....................................................................... األََْفحج/ فحج
 9 4 ...................................................................... الفحَّاش/ فحش
  79 ......................................................................... الَفْخذ/ فخذ
 796 ......................................................................... َفْرَسى/ فرس
 9 6  .................................................................... ِفْرضاِخيَّة/ فرضخ
 96  ........................................................................... فرغ/ فرغ
  79 ....................................................................... الفصيلة/ فصل
  45 ................................................................. ُفْطس األنوف/ فطس
  6  ........................................................................... أفلح/ فلح
  76 .......................................................................... األََْفالذ/ فلذ
 494 ......................................................................... امُلْفِلس/ فلس
   5 ........................................................................... امُلْفِند/ فند
 47  ........................................................................ امُلَتَفْيِهق/ فهق
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   7 ........................................................................... الفيء/ فيأ
 46  .......................................................................... امَلَقاِبح/ قبح
 646 ........................................................................ األْقتاب/ قتب
 746 ......................................................................... ابن ِقْتَرة/ قتر

  79 ...................................................................... الِقْحف/ قحف
 976 .......................................................................... َأْقذاء/ قذى
 797 .................................................................. َأْقُرب السفينة/ قرب
 946 ................................................................. يتقارب الزمان/ قرب
 4  .................................................................. َمْقُروض الرِّباط/ قرض
 4 4 ....................................................................... القاسط/ قسط
 4 4 ....................................................................... امُلْقِسط /قسط
  64 ..................................................................... األْقصاب/ قصب
 6 6  ..................................................................... الَقَصب/ قصب
 574 ...................................................................... الُقْصب/ قصب
 666 ....................................................................... االقتصاد/ قصد
 96  ................................................................... يف قوله َقَصد/ قصد
 549 .......................................................................... َأْقِصر/ قصر
 765 .................................................................... شاب َقَطط/ قطط
 455 ....................................................................... الُقَعاص/ قعص
 69  ........................................................................... ِقاَلل/ قلل

 9 9 ....................................................................... القماش/ قمش
  69 ......................................................................... اإلقناع/ قنع
  69 ............................................................................. َقنَّع/ قنع
  5  ....................................................................... قيل وقال/ قول
 566 .............................................................................. ْنجالُقوَل
 7 6  ............................................................. دخل يف َكِبد جبل/ كبد
  76 ................................................................... ُأْحَلُب ُكَثبًا/ كثب



 1    فهرس األلفاظ الغريبة

 67  .......................................................................... الَكْرم/ كرم
 947 ................................................................. كاسرًا ِوساَده/ كسر
 9 9 ..................................................................... يْكَتِشرون/ كشر
  95 ........................................................................... ُيْكَفأ/ كفأ
 97  .......................................................................... ُتَكفُِّر/ كفر
 6   .......................................................................... الُكم/ كمم
 449 ......................................................................... الكناية/ كىن
     .......................................................................... الكنية/ كىن
  75 ........................................................................ ُكْوِرها/ كور
 44  ....................................................................... َلئيم اخلال/ ألم
 669  ..................................................................... عليه ُلِبَس/ لبس
  7  ......................................................................... َمْلُتوت/ لتت
 775 .................................................................. َلَجَفَتي الباب/ جلف
 4  ..................................................................... َمْلُفوظ اللِّجام/ جلم
 449 ......................................................................... املالحم/ حلم
 775 .................................................................. ِبَلْحَمَتِي الباب/ حلم
 45  ......................................................................... اللََّسن/ لسن
  5  ................................................................... َلِقَست نفُسه/ لقس
   9 .......................................................................... اللَُّكع/ لكع
  56 .............................................................................. ُيِلم/ مّل
 69  .............................................................................. أملَّا/ ملم
 444 .................................................................... يِليط حوظه/ لوط
 444 ............................................................................ َليُّ/ لوى
 7 6  ............................................................ أصغى ِليْتًا ورفع ِليْتًا/ ليت
  76 .......................................................................... املآقي/ مأق
  55 ............................................................................ َمَثُل/ مثل
   9،  69 .................................................................. امَلُثالت/ مثل



 9    فهرس األلفاظ الغريبة

 999 .......................................................................... امَلْجل/ جمل
 94  .......................................................................... امَلَجاَنة/ جمن
 756 ........................................................................ ُمْمِحِلني/ حمل
   4 ............................................................... َمِرجت عهودهم/ مرج
 47  ......................................................................... مَزجْته/ مزج
 79  ......................................................................... امُلَزاح/ مزح
 755 .................................................................. بني ُمَمصََّرَتْين/ مصر
 7 9 ...................................................................... امُلَطْيِطياء/ مطط
  64 .......................................................................... األمعاء/ معا
 749 ............................................................................ُأْمِلي/ مال
  76 ......................................................................... امَلْلحاء/ ملح
 69  .................................................................. ملك األمالك/ ملك
  7  ............................................................................ املّل/ ملل
 49  ...................................................................... مانع جلانبه/ منع
 56  .................................................................... وَمَنَع وهاِت/ منع
 456 ........................................................................ امُلْوتان/ موت
 646  ........................................................................... امِلْيَزة/ ميز
 954 .......................................................................... األنبذة/ نبذ
 994 ............................................................................ ُمْنَتِبرًا/ نرب
  4  ............................................................................. َنْبزًا/ نبز
 4   ............................................................................ النبل/ نبل
 976 ....................................................................... ْهُرُيْنَتج امُل/ نتج
  6  .......................................................................... جنيحًا/ جنح
 769 ......................................................................... األََْنجاد/ جند
 946 ........................................................................... حنلته/ حنل
 444 ....................................................................... مندوحة/ ندح
 9 6 ،   6  ......................................................... َنسيم الساعة/ نسم
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 796 ......................................................................... املنشار/ نشر
 4 4 ...................................................................... َتناُصف/ نصف
 5   .................................................................... َنْضح النبل/ نضح
 76  ....................................................................... امُلَتَنطُِّعون/ نطع
 445 ......................................................................... َأْنِظروا/ نظر
 9 4 ............................................................... تستنظف العرب/ نظف
 4   ........................................................................... النَُّغْير/ نغر
 757 ......................................................................... فالنََّغ/ نغف
 9   ........................................................................ ناَفْحت/ نفح
 667  ......................................................................... َنَفَرْت/ نفر
   6  .................................................................. َنَفس الساعة/ نفس
 999 ......................................................................... انتفاط/ نفط
  64 ......................................................................... النُّْقب/ نقب
 9 5 ............................................................................ َنَقد/ نقد
   6  ......................................................................... ُنِقَرت/ نقر
 674 ......................................................................... انتقش/ نقش
 4 6 .......................................................................... َنْكَراء/ نكر
 674 ....................................................................... اْنَتكس/ نكس
 449 ........................................................................... َيْنمي/ منى
 494 ....................................................................... َنَهد إليهم/ هند
  9  ..................................................................... منار األرض/ نور
 665 ........................................................................... األََْنيار/ نري

 4   ........................................................................ اهَلَرت/ هرت
  79 ................................................................. يتهارجون فيها/ هرج
 754 .................................................................. بني َمْهُروَدَتْين/ هرد
 6   ........................................................................... اهلرة/ هرر
 746 ..................................................................... دابة أْهَلب/ هلب



  2   فهرس األلفاظ الغريبة

  9  ....................................................................... َأْهَلُكهم/ هلك
 746 .......................................................................... امَلْهنوء/ هنأ
  64 ............................................................................ اهِلَناء/ هنأ
 46  ............................................................................ اهَلن/ هنا
 6   ........................................................................ ُهَنْيَهاِتك/ هنا
 4   ............................................................................. ِهْيِه/ هيه
 666 .......................................................................... التَُّؤَدة/ وأد
 444 ........................................................................ الواِجد/ وجد
 64  ...................................................................وجوه القبائل/ هوج

   5 ......................................................................... َوِحّي/ وحى
 54  ............................................................................. ُودِّ/ ودد
 444 ...................................................................... َوَدُعوكم/ ودع
 444 ........................................................................ التَّْوِرَية/ ورى
     ........................................................................... َيِرَيه/ ورى
 474 ............................................................... الوسادة -الوساد/ وسد
 474 ..................................................................... ُوِسد األمر/وسد
  46 ........................................................................ أوسط/ وسط
 796 ......................................................................... امِلْيشار/ وشر
 69  ........................................................................ الُوعول/ وعل
 999 .......................................................................الَوْكت/ وكت
 54  .................................................................. توىل غري مواليه/ وال
  9  ........................................................................ سونُيَؤيِّ/ يأس
 754 ................................................................... ال َيَداِن بقتاهلم/ يد
  6  .......................................................................... يسارًا/ يسر
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 فهرس المصادر والمراجع

 :المصادر المخطوطة : أولا 

 .نسخة مصورة عن نسخة عارف حكمت. ملال علي القاريالثمار اجلنية يف أمساء احلنفية   - 

ن نسخة مصورة يف مكتبة جامعة اإلمام حممد ب 6لعثمان بن حاجي اهلرويشرح املصابيح   - 
 .سعود اإلسالمية بالرياض

نسخة مصورة يف مكتبة جامعة . لعلي بن عبداهلل بن أمحد املعروف بزين العرب شرح املصابيح  - 
 .اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض

نسخة . حملمد بن عبداللطيف بن عبدالعزيز، املعروف بابن ملك الرومي الكرماين شرح املصابيح  -4
 .ل للبحوث بالرياضمصورة من مركز امللك فيص

نسخة مصورة من مركز امللك . للقاضي ناصر الدين عبداهلل بن عمر البيضاوي شرح املصابيح  -6
 .فيصل للبحوث بالرياض

 . نسخة مصورة عن دار الكتب املصرية. للدارقطينالعلل   -5
. لصدر الدين حممد شرف الدين املناوي كشف املناهج والتناقيح يف ختريج أحاديث املصابيح  -9

 .ة مصورة من مركز امللك فيصل للبحوث بالرياضنسخ

عدة نسخ مصورة يف مكتبة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض، . للبغوي املصابيح  -4
 (. 4 6)و( 5  4)منها برقم  

نسخة مصورة من دار الكتب . ملظهر الدين احلسني بن حممود الزيداين املفاتيح شرح املصابيح  -7
 .املصرية
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 :المصادر المطبوعة :  ثانياا 

 (األلفحرف )

دار الراية بالرياض، الطبعة األوىل . باسم اجلوابرة: حتقيق. البن أيب عاصم اآلحاد واملثاين  - 
 .ه  4 

الطبعة . لبنان -دار الكتب العلمية، بريوت . حممد عبدالقادر أمحد عطا: حتقيق .للبيهقياآلداب   - 
 .ه465 األوىل، 

دار الكتب العلمية، . عبد اجلبار زكار: حتقيق. خان القنوجي لصديق بن حسنأجبد العلوم   - 
 .م794 بريوت، 

مكتبة اإلمام الذهيب . حممد بن محد احلمود: حتقيق. للقاضي أيب يعلى الفراء إبطال التأويالت  -4
 .ه6 4 بالكويت، الطبعة األوىل 

بته عن أسئلة مع حتقيق كتابه الضعفاء وأجو) .أبوزرعة الرازي وجهوده يف السنة النبوية  -6
منشورات اجمللس العلمي باجلامعة اإلسالمية باملدينة، الطبعة . سعدي اهلامشي: حتقيق( الربذعي
 .ه 46 األوىل، 

دار الكتب العلمية، (. ومعه اإلحياء. )للزبيدي إحتاف السادة املتقني بشرح إحياء علوم الدين  -5
 .ه467 لبنان، الطبعة األوىل،  -بريوت 

. زهري الناصر: حتقيق. البن حجر العسقالين فوائد املبتكرة من أطراف العشرةإحتاف املهرة بال  -9
 .ه6 4 نشر مركز خدمة السنة والسرية النبوية باملدينة، الطبعة األوىل 

حيىي : حتقيق. أليب الربيع سليمان بن بنني الدقيقي النحوي إتفاق املباين وافتراق املعاين  -4
 .م746 طبعة األوىل دار عمار، عمان، ال. عبدالرؤوف جرب

 (.يف أول كتاب املصابيح) أجوبة ابن حجر عن أحاديث املصابيح  -7
مكتبة النهضة احلديثة، مكة . عبدامللك بن دهيش: حتقيق. للضياء املقدسي األحاديث املختارة  -6 

 .ه5 4 املكرمة، الطبعة األوىل، 
املكتبة . دالعظيم البستويلعبدالعليم عب األحاديث الواردة يف املهدي يف ميزان اجلرح والتعديل  -  

 ه6 4 املكية مبكة ودار ابن حزم ببريوت، الطبعة األوىل 
مؤسسة . شعيب األرنؤوط: حتقيق. البن بلبان الفارسي اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان  -  

 .ه  4 الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، 
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وزارة : نشر. غازي طليمات :حتقيق. حملمد بن أمحد املقدسي أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم  -  
 .م746 الثقافة واإلرشاد القومي بدمشق، 

رمادى . يوسف البكري وشاكر العاروري: حتقق. البن قيم اجلوزية أحكام أهل الذمة  -4 
 .ه4 4 للنشربالدمام ودار ابن حزم ببريوت، الطبعة األوىل 

 .مبصر دار االعتصام. عبدالرمحن عمرية: حتقيق. للماوردي األحكام السلطانية  -6 
دار الكتب العلمية، . حممد عبدالقادر عطا: اعتىن به. أليب بكر ابن العريب املالكيأحكام القرآن   -5 

 .ه5 4 بريوت، 
 الشجرة يف أحوال الرجال=  أحوال الرجال للجوزجاين. 
 .(«إحتاف السادة املتقني»مطبوع مع ). للغزايل إحياء علوم الدين  -9 
لعبداهلل بن عبدالرمحن بن ( العمل مبوجبها -مفادها -تهاحجي) أخبار اآلحاد يف احلديث النبوي  -4 

 .ه4 4 . جربين
 ذكر أخبار أصبهان= أليب نعيم  أخبار أصبهان. 
عبدامللك بن : حتقيق. أليب عبداهلل حممد بن إسحاق الفاكهي أخبار مكة يف قدمي الدهر وحديثه  -7 

 .ه7 4 دار خضر ببريوت، الطبعة الثالثة . دهيش
 (.مع الباعث احلثيث)البن كثري يث اختصار علوم احلد  -6 

 .دار االعتصام بالقاهرة. حممد عبدالرمحن طوالبة: حتقيق. البن أيب الدنيااإلخوان   -  
املكتبة التجارية، . حممد حمىي الدين عبداحلميد: حتقيق. لعبداهلل بن مسلم بن قتيبة أدب الكاتب  -  

 .م 75 مصر، الطبعة الرابعة 
 -دار الكتب العلمية، بريوت . حممد عبدالقادر عطا: ختريج .لإلمام البخاري األدب املفرد  -  

 .ه6 4 لبنان، الطبعة األوىل، 
. لشمس الدين حممد بن أمحد بن عبداللطيف القرشي الكيشي اإلرشاد إىل علم اإلعراب  -4 

نشر مركز إحياء التراث جبامعة أم القرى، الطبعة . عبداهلل الربكايت وحمسن العمريي: حتقيق
 .ه6 4 األوىل، 

. لبنان -دار إحياء التراث العريب، بريوت. للقسطالينإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري   -6 
 (.ه64  مصورة عن طبعة املطبعة األمريية ببوالق، مصر، عام )
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. عبدالباري فتح اهلل السلفي: حتقيق. للنووي إرشاد طالب احلقائق إىل معرفة سنن خري اخلالئق  -5 
 .ه464 ية، الطبعة األوىل، مكتب اإلميان باملدينة النبو

مكتبة الرشد، . حممد سعيد بن عمر إدريس: حتقيق. للخليلي اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث  -9 
 .ه467 الرياض، الطبعة األوىل، 

لبنان،  -املكتب اإلسالمي، بريوت . لأللباين إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل  -4 
 .ه466 الطبعة الثانية، 

أبو زرعة »: مطبوعة مع كتاب. عي أليب زرعة الرازي عن الرواة الضعفاءأسئلة الربذ  -7 
 .«الرازي

الدار السلفية، . حممد إبراهيم حفيظ الرمحن: حتقيق. البن حجراألسئلة الفائقة باألجوبة الالئقة   -6 
 .ه6 4 اهلند، الطبعة األوىل،  -بومباي

أبو زرعة »: وع مع كتابمطب. أليب زرعة أسامي الضعفاء ومن تكلم فيهم من احملدثني  -  
 .«الرازي

دار اجليل، بريوت، . علي حممد البجاوي: حتقيق. البن عبدالرب االستيعاب يف معرفة األصحاب  -  
 .ه  4 الطبعة األوىل، 

دار الكتب . علي معوض وعادل عبداملوجود: حتقيق. البن األثري أسد الغابة يف معرفة الصحابة  -  
 .ه6 4 العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

دار اهلجرة، بريوت، الطبعة . موفق فوزي جرب: حتقيق. للسيوطيإسعاف املبطأ برجال املوطأ   -4 
 .ه6 4 األوىل، 

سيد كسروي : حتقيق. البن حزم الظاهري أمساء الصحابة الرواة وما لكل واحٍد من العدد  -6 
 .ه  4 دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، . حسن

 .ه6 4 دار الوطن بالرياض، الطبعة الثانية . اهلل بن صاحل الغصنلعبدأمساء اهلل احلسىن   -5 

مكتبة السوادي، جدة، الطبعة . عبداهلل بن حممد احلاشدي: حتقيق. للبيهقي األمساء والصفات  -9 
 .ه  4 األوىل، 

حممد حسن جبل، وطارق أمحد : حتقيق. أليب عبداهلل القرطيب األسىن يف شرح أمساء اهلل احلسىن  -4 
 .ه5 4 الصحابة بطنطا، الطبعة األوىل دار . حممد
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دار . عادل عبداملوجود وعلي معوض: حتقيق. البن حجر العسقالين اإلصابة يف متييز الصحابة  -7 
 .ه6 4 الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

مؤسسة الرسالة ببريوت، الطبعة . حامت صاحل الضامن: حتقيق. للخطايب إصالح غلط احملدثني  -46
 .ه466 الثانية 

دار املعارف . أمحد شاكر وعبدالسالم هارون: شرح وحتقيق. البن السكيت إصالح املنطق  - 4
 .بالقاهرة، الطبعة الرابعة

 .ه    الطبعة األمريية بالقاهرة، . أمحد زكي باشا: حتقيق. هلشام بن حممد الكليباألصنام   - 4

 إطراف املسِند املعتلي =البن حجر  أطراف مسند اإلمام أمحد. 
زهري بن ناصر : حتقيق. البن حجر العسقالين املسند املعتلي بأطراف املسند احلنبليإطراف   - 4

 .ه4 4 دار ابن كثري، ودار الكلم الطيب، الطبعة األوىل، . الناصر
دار الفكر بدمشق، الطبعة اخلامسة . لشوقي أبو خليل أطلس التاريخ العريب اإلسالمي  -44

 .ه  4 
 .مكتبة لبنان، بريوت. اتذةأخرجه جمموعة من األس. أطلس العامل  -46

 .ه  4 دار الفكر بدمشق، . لشوقي أبو خليل( أعالم -أقوام -أماكن) أطلس القرآن  -45
 م 747 دار العلم للماليني، بريوت، الطبعة الثامنة، . للزركلي األعالم  -49
حممد بن سعد بن عبدالرمحن آل : حتقيق. للخطايب أعالم احلديث يف شرح صحيح البخاري  -44

 .ه467 ت مركز إحياء التراث اإلسالمي جبامعة أم القرى، الطبعة األوىل، منشورا. سعود
املكتبة . حممد حميي الدين عبداحلميد: حتقيق. البن القيم أعالم املوقعني عن رب العاملني  -47

 .ه469 العصرية، بريوت، 
 .ه 46 مؤسسة الرسالة ببريوت، الطبعة الرابعة . لعمر رضا كحالة أعالم النساء  -66
دار املعرفة، . حممد حامد الفقي: حتقيق. البن قيم اجلوزية لهفان من مصايد الشيطانإغاثة ال  - 6

 .ه76  بريوت، الطبعة الثانية، 
 .ه69  دار الكتب املصرية، الطبعة األوىل، . أليب الفرج األصبهايناألغاين   - 6

الدين  عالء: حتقيق( ومعه هناية االغتباط). لسبط ابن العجمي االغتباط مبن رمي باالختالط  - 6
 .ه464 دار احلديث، القاهرة، الطبعة األوىل، . علي رضا
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دار البشائر . عامر حسن صربي: حتقيق. البن دقيق العيد االقتراح يف بيان االصطالح  -64
 .ه9 4 اإلسالمية، بريوت، الطبعة األوىل 

 أليب الربيع سليمان بن موسى االكتفاء مبا تضمنه من مغازي رسول اهلل والثالثة اخللفاء  -66
عامل الكتب، بريوت، الطبعة . حممد كمال الدين عز الدين علي: حتقيق. الكالعي األندلسي

 .م779 األوىل 
حممد : تصحيح(. ومعه مكمل إكمال اإلكمال. )لأليب [يف شرح مسلم]إكمال إكمال املعلم   -65

 .ه6 4 لبنان، الطبعة األوىل،  -دار الكتب العلمية، بريوت . سامل هاشم
الكاشف عن حقائق السنن » مطبوع يف أول )للخطيب التربيزي  اء الرجالاإلكمال يف أمس  -69

 (.«للطيـيب
للحسيين  اإلكمال يف ذكر من له رواية يف مسند أمحد سوى من ذكر يف هتذيب الكمال  -64

: حتقيق( ويليه استدراكات احلفاظ الثالثة أيب زرعة العراقي، واهليثمي، وابن حجر. )الشافعي
 .ه  4 دار اللواء، الرياض، الطبعة األوىل، . حممدعبداهلل سرور بن فتح 

. البن ماكوال اإلكمال يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األمساء والكىن واألنساب  -67
 .ه  4 دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

ار د. حيىي إمساعيل: حتقيق. للقاضي عياض بن موسى اليحصيب إكمال املعلم بفوائد مسلم  -56
 .ه7 4 الوفاء مبصر، الطبعة األوىل 

 .دار اخللفاء، الكويت: توزيع. مقبل بن هادي الوادعي: حتقيق. للدارقطين اإللزامات والتتبع  - 5
 .ه 7   الطبعة الثانية، بريوت، دار املعرفة. مد بن إدريس الشافعيحمل األم  - 5
لوطن بالرياض، الطبعة دار ا. عادل بن يوسف العزازي: حتقيق. لعبدامللك بن بشراناألمايل   - 5

 .ه4 4 األوىل 
دار ابن و، باألردناملكتبة اإلسالمية . إبراهيم القيسي: حتقيق( رواية ابن حيىي البيع) أمايل احملاملي  -54

 .ه  4  الطبعة األوىل بالدمام، القيم
 .ثالثة جمالس من أمايل ابن مردويه =أمايل ابن مردويه   -56

. أمحد عبدالفتاح متام: حتقيق. احلسن الرامهرمزي أليب أمثال احلديث املروية عن النيب   -55
 .ه467  الطبعة األوىل، بريوت، مؤسسة الكتب الثقافية
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عبدالعلي : حتقيق. أليب حممد عبداهلل بن حممد بن جعفر بن حيان األمثال يف احلديث النبوي  -59
 .م749 اهلند، الطبعة الثانية  -الدار السلفية، بومباي. عبداحلميد حامد

دار البشائر اإلسالمية، بريوت، الطبعة . قاسم علي سعد: حتقيق. للذهيبذوات اآلثار  األمصار  -54
 .ه465 األوىل، 

عزت املرسي : حتقيق. لعالء الدين مغلطاي اإلنابة إىل معرفة املختلف فيهم من الصحابة  -57
 .ه6 4 مكتبة الرشد بالرياض، الطبعة األوىل . وآخرين

. حممد أيب الفضل إبراهيم: حتقيق. وزيرمجال الدين القفطيللإنباه الرواة على أنباء النحاة   -96
 .ه94  مطبعة دار الكتب املصرية بالقاهرة، الطبعة األوىل، 

لبنان، الطبعة األوىل  -، بريوتدار الفكر. عبداهلل بن عمر البارودي: حتقيق. للسمعاين األنساب  - 9
 .ه7 4 

 املؤتلف واملختلف= البن القيسراين األنساب املتفقة يف اخلط املتماثلة يف النقط والضبط. 
مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية، اهلند، . البن قتيبة الدينورياألنواء يف مواسم العرب   - 9

 .ه96  الطبعة األوىل، 

 .دار الكتب العلمية، القاهرة. لعبداهلل بن عمر البضاويأنوار التنـزيل وأسرار التأويل   - 9

بريوت، ، مؤسسة الرسالة. شكور بن حممود احلاجي أمريرحممد : حتقيق. لطرباينل األوائل  -94
 .ه 46  الطبعة األوىل

، دار اخللفاء للكتاب اإلسالمي. حممد بن ناصر العجمي: حتقيق. بن أيب عاصمال األوائل  -96
 .الكويت

 .ه77  دار اجليل، بريوت، الطبعة اخلامسة، . البن هشام أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك  -95
ضمن موسوعة رسائل ابن أيب ) حممد السعيد بسيوين زغلول: حتقيق. أيب الدنيا البن األولياء  -99

  (.لرابعاجمللد ا -الدنيا 

مكتبة املعال بالكويت، الطبعة . باسم اجلوابرة: حتقيق. حملمد بن طاهر املقدسي إيضاح اإلشكال  -94
 .ه464 األوىل 

دار الفكر، بريوت، . إلمساعيل البغداديإيضاح املكنون يف الذيل على كشف الظنون   -97
 .ه 46 
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 الطبعة الثانية، بريوت، مؤسسة الرسالة. علي الفقيهي: حتقيق. مد بن إسحاق بن مندهحمل اإلميان  -46
 .ه465 

 (الباءحرف )

علي بن : أمحد شاكر، حتقيق: تأليف. الباعث احلثيث شرح اختصار علوم احلديث البن كثري  - 4
 .ه6 4 عة األوىل، دار العاصمة بالرياض، الطب. حسن بن عبداحلميد

: حتقيق. ليوسف بن حسن بن عبداهلادي حبر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أمحد مبدح أو ذم  - 4
 .ه467 دار الراية، الرياض، الطبعة األوىل، . وصي اهلل بن حممد بن عباس

مكتبة العلوم واحلكم . حمفوظ الرمحن زين اهلل: حتقيق( املعروف مبسند البزار) البحر الزخار  - 4
 .ه467 دينة، الطبعة األوىل بامل

مكتبة الثقافة . ملطهر بن طاهر املقدسي: ويقال. أليب زيد أمحد بن سهل البلخي البدء والتأريخ  -44
 .الدينية، القاهرة

 .ه9 4 ، وىلالطبعة األدار هجر مبصر، . عبداهلل التركي: حتقيق. البن كثري البداية والنهاية  -46
  .دار املعرفة، بريوت. للشوكاين ابعالبدر الطالع مبحاسن من بعد القرن الس  -45
دار . أمحد عصام الكاتب: حتقيق. البن حجر العسقالين بذل املاعون يف فضل الطاعون  -49

 .ه  4 العاصمة بالرياض، النشرة األوىل، 

 .لبنان -دار الكتب العلمية، بريوت . للسهارنفوري بذل اجملهود يف حل أيب داود  -44
. حممد سعيد خباري: حتقيق. (عن ابن املبارك وغريه) وزيلحسني بن احلسن املرلالرب والصلة   -47

 .ه7 4  الطبعة األوىل ،الرياضب دار الوطن
 .املكتبة العلمية، بريوت. للفريوزآباديبصائر ذوي التمييز   -76

. حملمد عبداحلليم بن عبدالرحيم اجلشيتالبضاعة املزجاة ملن يطالع املرقاة يف شرح املشكاة   - 7
 (.طبعة املكتبة اإلمدادية، باكستان «اةاملرق»مطبوع يف مقدمة )

 -مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت . حممد السعيد زغلول: حتقيق. للبيهقي البعث والنشور  - 7
 .ه464 لبنان، الطبعة األوىل، 

مركز خدمة . حسني أمحد الباكري: حتقيق. للهيثميبغية الباحث عن زوائد مسند احلارث   - 7
 .ه  4 ألوىل السنة والسرية باملدينة، الطبعة ا
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. لكمال الدين عمر بن أمحد بن هبة اهلل املعروف بابن العدمي بغية الطلب يف تاريخ حلب  -74
 .م744 دار الفكر ببريوت، الطبعة األوىل . سهيل زكار: حتقيق

دار الفكر، حممد أبو الفضل إبراهيم، : حتقيق. للسيوطي بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة  -76
 . ه77  ، ثانية، الطبعة البريوت

عامل . يوسف اهلادي: حتقيق. أليب عبداهلل أمحد بن حممد اهلمذاين املعروف بابن الفقيهالبلدان   -75
 .ه5 4 الكتب، بريوت، الطبعة األوىل 

بشري فرنسيس وكوركيس عواد، مؤسسة الرسالة، : ترمجة. لكي لسترنج بلدان اخلالفة الشرقية  -79
 .ه466 بريوت، الطبعة الثانية، 

مجعية إحياء : نشر. حممد املصري: حتقيق. للفريوزآبادي ة يف تراجم أئمة النحو واللغةالبلغ  -74
 .ه469 التراث اإلسالمي بالكويت، الطبعة األوىل 

 . لشيخ اإلسالم ابن تيمية بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية  -77

ة، الطبعة األوىل مطبعة احلكومة، مكة املكرم. حممد بن عبدالرمحن بن قاسم: تصحيح -أ
 .ه 7  
جمموعة من الباحثني، رسائل دكتوراه مقدمة يف كلية أصول الدين : حتقيق -ب

 .بالرياض،قسم العقيدة واملذاهب املعاصرة
دار صعب، بريوت، الطبعة . احملامي فوزي عطوي: حتقيق. أليب عثمان اجلاحظ البيان والتبيني  -66 

 .م754 األوىل 

 (التاءحرف ) 

نشر وزارة اإلعالم . جمموعة من الباحثني: حتقيق. للزبيديجواهر القاموس  تاج العروس من  - 6 
 .بالكويت

مركز البحث العلمي جبامعة . أمحد حممد نور سيف: حتقيق. رواية الدوري التاريخ البن معني  - 6 
 .ه77  امللك عبدالعزيز، الطبعة األوىل، 

دار . عبداملعطي أمني قلعجي :حتقيق. البن شاهني تاريخ أمساء الثقات ممن نقل عنهم العلم  - 6 
 .ه465 لبنان، الطبعة األوىل،  -الكتب العلمية، بريوت 

الطبعة األوىل، . عبدالرحيم القشقري: حتقيق. البن شاهني تاريخ أمساء الضعفاء والكذابني  -64 
 .ه467 
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دار املعارف، القاهرة، . السيد يعقوب بكر: ترمجة. لكارل بروكلمانتاريخ األدب العريب   -66 
 .م799 

دار الكتاب . يعمر عبدالسالم تدمر: حتقيق. للذهيب تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم  -65 
 .ه464  وىلالعريب، الطبعة األ

 .ه469 دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، . للطربي تاريخ األمم وامللوك  -69 
ميعي، الرياض، الطبعة دار الص. حممد بن إبراهيم اللحيدان: حتقيق .التاريخ األوسط للبخاري  -64 

 .ه4 4 األوىل، 

 .، بريوتلميةدار الكتب الع. للخطيب البغدادي تاريخ بغداد  -67 
 .ه469 عامل الكتب، بريوت، الطبعة الرابعة، . للسهمي تاريخ جرجان  -6  
مطبعة السعادة، مصر، الطبعة . حممد حمي الدين عبداحلميد: حتقيق. للسيوطي تاريخ اخللفاء  -   

 .ه 9  األوىل 
دار طيبة، الرياض، الطبعة الثانية، . أكرم ضياء العمري: حتقيق. خليفة بن خياطتاريخ   -   

 . ه466 
 .تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن أيب زكريا حيىي بن معني يف جتريح الرواة وتعديلهم  -   

 .دار املأمون للتراث، دمشق وبريوت. أمحد حممد نور سيف: حتقيق
 تاريخ مدينة دمشق=  تاريخ دمشق. 
 التاريخ البن معني= خ الدوري عن ابن معني تاري. 
دار . بوران الضناوي: حتقيق. البن حبان البسيت تاريخ الصحابة الذين روي عنهم األخبار  -4  

 .ه464 الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 
نظر حممد الفاريايب، املطابع : حتقيق .تاريخ أيب سعيد هاشم بن مرثد الطرباين عن ابن معني  -6  

 .ه6 4 ملية، بالرياض، الطبعة األوىل، العا
 تاريخ األمم وامللوك=  تاريخ الطربي. 
  دمشقمدينة تاريخ = تاريخ ابن عساكر. 
عبدالرمحن املعلمي اليماين، دار الكتب العلمية، بريوت، : حتقيق. للبخاري التاريخ الكبري  -5  

 (.ه56  مصورة عن طبعة حيدرآباد، اهلند، عام )
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دار . حمب الدين أيب سعيد عمر بن غرامة العمروي: حتقيق. بن عساكرال دمشقمدينة تاريخ   -9  
 .ه6 4 الفكر، بريوت، 

. عبيداهلل حممد كردي: تعليق. ألمحد ياسني اخلياري تاريخ معامل املدينة املنورة قدميًا وحديثًا  -4  
 .ه  4 الطبعة الثالثة 

: حتقيق. ان بن زبر الربعيمد بن عبداهلل بن أمحد بن سليمحمل تاريخ مولد العلماء ووفياهتم  -7  
 .ه6 4  الطبعة األوىل الرياض، دار العاصمة. عبداهلل أمحد سليمان احلمد

عامل . كوركيس عواد: حتقيق. ألسلم بن سهل الرزاز الواسطي املعروف ببحشل تاريخ واسط  -6  
 .ه465 الكتب، بريوت، الطبعة األوىل 

دار . أمحد الشقرياتوآل سلمان  مشهور: حتقيق. لخطيب البغداديل تايل تلخيص املتشابه  -   
 .ه9 4  الطبعة األوىل، الرياضب الصميعي

املكتب . حممد حميي الدين األصفر: حتقيق. البن قتيبة الدينوري تأويل خمتلف احلديث  -   
 .ه7 4 ، ثانيةالطبعة الومؤسسة اإلشراق، الدوحة، بريوت، اإلسالمي، 

املكتبة العلمية، . علي حممد البجاوي: حتقيق. البن حجر العسقالين تبصري املنتبه بتحرير املشتبه  -   
 .بريوت

حممد إبراهيم داود املوصلي، مؤسسة الريان، : حتقيق. لسبط ابن العجمي التبيني ألمساء املدلسني  -4  
 .ه4 4 بريوت، الطبعة األوىل، 

 ومقارنة كالمه مبا قاله فيهم «فتح الباري»جتريد أمساء الرواة الذين تكلم فيهم ابن حجر يف   -6  
 .ه469 دار الدعوة، الكويت، الطبعة األوىل، . نبيل البصارة: بقلم. «تقريب التهذيب»يف 

علي معوض : حتقيق. حملمد بن عبدالرمحن املباركفوريحتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي   -5  
 .ه4 4 دار إحياء التراث العريب، بريوت، الطبعة األوىل، . وعادل عبداملوجود

: حتقيق( وبذيله النكت الظراف البن حجر. )للحافظ املزي طرافحتفة األشراف مبعرفة األ  -9  
املكتب اإلسالمي ببريوت، والدار القيمة باهلند، الطبعة الثانية، . عبدالصمد شرف الدين

 .ه 46 
عبداهلل : حتقيق. أليب زرعة أمحد بن عبدالرحيم العراقي حتفة التحصيل يف ذكر رواة املراسيل  -4  

 .ه7 4 ياض، الطبعة األوىل مكتبة الرشد بالر. نواره
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عبدالغين بن محيد بن : حتقيق. بن كثريال حتفة الطالب مبعرفة أحاديث خمتصر ابن احلاجب  -7  
 .ه465  الطبعة األوىل، كة املكرمةمب دار حراء. حممود الكبيسي

دار الكتب العلمية، بريوت، . لشمس الدين السخاوي التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الشريفة  -6  
 .م 77 عة األوىل الطب

. حافظ ثناء اهلل الزاهدي: مجع .حتقيق الغاية بترتيب الرواة املترجم هلم يف نصب الراية  -   
 .ه469 منشورات جملس التحقيق األثري، باكستان، 

. حممود احلداد: استخراج. للعراقي وابن السبكي والزبيدي ختريج أحاديث إحياء علوم الدين  -   
 .ه464 األوىل، دار العاصمة بالرياض، الطبعة 

من احلرف والصنائع  ختريج الدالالت السمعية على ما كان يف عهد رسول اهلل   -   
دار الغرب اإلسالمي . إحسان عباس: حتقيق. لعلي بن حممد اخلزاعي والعماالت الشرعية
 .ه7 4 ببريوت، الطبعة الثانية 

دار الكتاب . مأمحد عمر هاش: حتقيق. للسيوطي تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي  -4  
 . ه466 لبنان، الطبعة األوىل،  -العريب، بريوت 

مسفر : إعداد .التدليس يف احلديث، حقيقته، وأقسامه، وأحكامه، ومراتبه، واملوصوفون به  -6  
 .ه  4 الطبعة األوىل، . بن غرم اهلل الدميينا

دار . اهلل العطارديعزيز: حتقيق. لعبدالكرمي بن حممد الرافعي القزويين التدوين يف أخبار قزوين  -5  
 .م749 الكتب العلمية، بريوت، 

دار الكتب العلمية، بريوت، . عبدالرمحن بن حيىي املعلمي اليماين: حتقيق. للذهيب تذكرة احلفاظ  -9  
 .(ه94  مصورة عن طبعة دائرة املعارف العثمانية، حيدرآباد، اهلند، )

دار الريان . بن أمحد القرطيب أليب عبداهلل حممد التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة  -4  
 .ه469 بالقاهرة، الطبعة الثانية 

لشهاب الدين أيب ( املعروف بالذيل على الروضتني)تراجم رجال القرنني السادس والسابع   -7  
دار . عزت العطار احلسيين: عناية. حممد عبدالرمحن بن إمساعيل املعروف بأيب شامة املقدسي

 .م794 الطبعة الثانية، . اجليل، بريوت

 معرفة الثقات=  ترتيب ثقات العجلي. 
 علل الترمذي الكبري=  ترتيب علل الترمذي الكبري. 
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 .دار احلديث، القاهرة. للمنذري الترغيب والترهيب  -46 
 .ه467 املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة السابعة . حملمود شاكر تركستان الشرقية  - 4 
 .ه464 ريوت، الطبعة الثانية املكتب اإلسالمي، ب. حملمود شاكرتركستان الغربية   - 4 
املطبعة العربية احلديثة، القاهرة، الطبعة . حممود أمحد مرية: حتقيق. للعسكري تصحيفات احملدثني  - 4 

 .ه 46 األوىل، 
. إكرام اهلل إمداد احلق: حتقيق. البن حجر العسقالين تعجيل املنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة  -44 

 .ه5 4 لطبعة األوىل، دار البشائر اإلسالمية، بريوت، ا
 أيب: حتقيق. الوليد الباجي أليب التعديل والتجريح ملن خرج له البخاري يف اجلامع الصحيح  -46 

 .ه465  الطبعة األوىل، الرياضبدار اللواء . لبابة حسني
 .ه5 4 دار الكتب العلمية، بريوت، . للجرجاين التعريفات  -45 
 بنأمحد : حتقيق. البن حجر العسقالين. تعريف أهل التقديس مبراتب املوصوفني بالتدليس  -49 

 .ه  4 الطبعة األوىل، . علي سري املباركي
مكتبة الدار، باملدينة النبوية، الطبعة . عبدالرمحن الفريوائي: حتقيق. للمروزي تعظيم قدر الصالة  -44 

 .ه465 األوىل، 
انية، املكتبة العثم. حملمد بن إدريس الكاندهلويالتعليق الصبيح على مشكاة املصابيح   -47 

 .باكستان، الطبعة األوىل

سعيد عبدالرمحن القزقي، : حتقيق. البن حجر العسقالين تغليق التعليق على صحيح البخاري  -66 
 .ه466 املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل، 

 معامل التنـزيل=  تفسري البغوي. 
 .ه5 4 ، دار الفكر، بريوت. عبدالقادر عرفات العشا حسونة: حتقيق. تفسري البيضاوي  - 6 
 تفسري القرآن العظيم=  تفسري ابن أيب حامت. 
 تفسري القرآن العظيم=  تفسري ابن كثري. 
مكتبة نزار الباز، مكة . أسعد حممد الطيب: حتقيق. البن أيب حامت تفسري القرآن العظيم  - 6 

 .ه9 4 والرياض، الطبعة األوىل، 
 .ه466 دار املعرفة، بريوت، . البن كثري تفسري القرآن العظيم  - 6 

 اجلامع ألحكام القرآن=  تفسري القرطيب. 
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عبدالرمحن املعلمي، دار الكتب : حتقيق. البن أيب حامت اجلرح والتعديلاملعرفة لكتاب قدمة ت  -64 
 (.ه 9  اهلند،  -مصورة عن طبعة دائرة املعارف العثمانية، حيدرآباد )العلمية، بريوت 

سوريا،  -دار الرشيد، حلب . امةحممد عو: حتقيق. البن حجر العسقالين تقريب التهذيب  -66 
 .ه465 الطبعة األوىل، 

 (.«تدريب الراوي» مطبوع مع )للنووي التقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري النذير   -65 

دار . رينود والبارون ديسالن: عناية. للملك املؤيد عماد الدين صاحب محاة تقومي البلدان  -69 
 .م446 الطباعة السلطانية بباريس 

دار الكتب العلمية، . كمال احلوت: حتقيق. البن نقطة فة رواة السنن واملسانيدالتقييد ملعر  -64 
 .بريوت

علي العمران وحممد : حتقيق. أليب علي احلسني بن حممد الغساين تقييد املهمل ومتييز املشكل  -67 
 .ه  4 دار عامل الفوائد مبكة، الطبعة األوىل . عزيز مشس

دار الفكر، بريوت، الطبعة . عبدالرمحن عثمان: حتقيق. لزين الدين العراقيالتقييد واإليضاح   -56 
 .ه47  األوىل، 

. املعروف بابن نقطةمد بن عبدالغين البغدادي حمل( اإلكمال البن ماكوال) تكملة اإلكمال  - 5 
 .ه6 4  الطبعة األوىل مكة املكرمة،، جامعة أم القرى: نشر. عبدالقيوم عبدرب النيب: حتقيق

حسن بن : اعتىن به. البن حجر العسقالين حاديث الرافعي الكبريتلخيص احلبري يف ختريج أال  - 5 
 .ه5 4 مؤسسة قرطبة، الطبعة األوىل، . عباس بن قطب

للخطيب تلخيص املتشابه يف الرسم، ومحاية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم   - 5 
 .م746 الطبعة األوىل، . سكينة الشهايب: حتقيق. البغدادي

 .«املستدرك»مطبوع بذيل . الذهيب للحافظ تلخيص املستدرك  -54 
شركة األرقم بن أيب األرقم، . البن اجلوزي تلقيح فهوم أهل األثر يف عيون التاريخ والسري  -56 

 .ه4 4 بريوت، الطبعة األوىل 
. عمر سعيد أمحد أعراب وآخر: حتقيق. البن عبدالرب التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد  -55 

 . ه466 مؤسسة قرطبة، 
: حتقيق. حملمد بن حيىي بن أيب بكر املالقي األندلسي لتمهيد والبيان يف مقتل الشهيد عثمانا  -59 

 .ه466 قطر، الطبعة األوىل  -دار الثقافة، الدوحة. حممود يوسف زايد
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الطبعة ، السعودية، مكتبة الكوثر. حممد مصطفى األعظمي: حتقيق. سلم بن احلجاجمل التمييز  -54 
 .ه6 4  الثالثة

عامر حسن : حتقيق. للحافظ مشس الدين بن عبداهلادي تحقيق يف أحاديث التعليقتنقيح ال  -57 
 .ه467 املكتبة احلديثة، اإلمارات، الطبعة األوىل، . صربي

املكتبة السلفية، الهور، . أليب الوزير أمحد الدهلويتنقيح الرواة يف ختريج أحاديث املشكاة   -96 
 .ه6   

 .ه47  ، مصر، املكتبة التجارية الكربى .لسيوطيل تنوير احلوالك شرح موطأ مالك  - 9 
 الطبعة األوىل، بريوت، دار الفكر. النووييي الدين حيىي بن شرف حمل هتذيب األمساء واللغات  - 9 

 .م775 
 .ه464 دار الفكر، بريوت، الطبعة األوىل، . البن حجر العسقالين هتذيب التهذيب  - 9 
 .(للمنذري «سنن أيب داودخمتصر » امشمطبوع هب). البن القيم هتذيب سنن أيب داود  -94 
 .مؤسسة الرسالة، بريوت. بشار عواد معروف: حتقيق. للمزي هتذيب الكمال يف أمساء الرجال  -96 
ملحق به املستدرك على األجزاء ) .عبدالسالم هارون وآخرين: حتقيق. لألزهري هتذيب اللغة  -95 

 (.رشيد العبيدي: السابع والثامن والتاسع، بتحقيق
سيد كسروي : حتقيق. البن ماكوال لى ذوي املعرفة وأويل األفهامهتذيب مستمر األوهام ع  -99 

 .ه6 4 دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، . حسن
، دار الكتب العلمية. حممد عبدالقادر أمحد عطا: حتقيق. البن أيب الدنيا التواضع واخلمول  -94 

 .ه467  الطبعة األوىل، بريوت
: الناشر. أيب األشبال حسن بن أمني بن املندوه: حتقيق. بهاينأليب الشيخ األص التوبيخ والتنبيه  -97 

 .ه464 مكتبة التوعية اإلسالمية مبصر، الطبعة األوىل، 
: مجع .توجيه القاري إىل القواعد والفوائد األصولية واحلديثية واإلسنادية يف فتح الباري  -46 

 .ه465 الطبعة األوىل، منشورات جملس التحقيق األثري، باكستان، . حافظ ثناء اهلل الزاهدي
مكتبة الرشد . عبدالعزيز الشهوان: حتقيق. البن خزمية التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل  - 4 

 .ه4 4 بالرياض، الطبعة السادسة، 
. حملمد بن إسحاق بن منده التوحيد ومعرفة أمساء اهلل عز وجل وصفاته على االتفاق والتفرد  - 4 

 .ه4 4 ثرية باملدينة، الطبعة الثانية مكتبة الغرباء األ. علي الفقيهي: حتقيق
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دار الفكر، . حممد حميي الدين عبداحلميد: حتقيق. للصنعاين توضيح األفكار ملعاين تنقيح األنظار  - 4 
 .بريوت

. البن ناصر الدين الدمشقيتوضيح املشتبه يف ضبط أمساء الرواة وأنساهبم وألقاهبم وكناهم   -44 
 .ه4 4 سالة، الطبعة األوىل، مؤسسة الر. حممد نعيم العرقسوسي: حتقيق

معه قصيدة ). البن عيسى توضيح املقاصد وتصحيح القواعد يف شرح قصيدة اإلمام ابن القيم  -46 
 .ه465 املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثالثة، ( «الكافية الشافية» : ابن القيم

دار . الداية حممد رضوان: حتقيق. مد عبدالرؤوف املناويحمل التوقيف على مهمات التعاريف  -45 
 .ه6 4  الطبعة األوىلبدمشق،  دار الفكرو، ببريوتالفكر املعاصر 

للشيخ سليمان بن عبداهلل بن حممد بن  تيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد  -49 
 .ه464 املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة السابعة، . عبدالوهاب

 (الثاءحرف ) 

مصورة عن طبعة دائرة املعارف العثمانية، )ية، بريوت مؤسسة الكتب الثقاف. البن حبان الثقات  -44 
 (.ه 7  حيدرآباد، اهلند، 

 تاريخ أمساء الثقات=  الثقات البن شاهني. 
 ثقاتمعرفة ال=  الثقات للعجلي. 
دار اخلضريي باملدينة، الطبعة . لصاحل بن حامد الرفاعي الثقات الذين ضعفوا يف بعض شيوخهم  -47 

 .ه7 4 الثالثة 
. حممد ضياء الرمحن األعظمي: حتقيق. أيب بكر أمحد بن موسى بن مردويه من أمايل ثالثة جمالس  -76 

 .ه6 4 دار علوم احلديث، اإلمارات، الطبعة األوىل 
دار . حممد أبو الفضل إبراهيم: حتقيق. أليب منصور الثعاليب مثار القلوب يف املضاف واملنسوب  - 7 

 .م756 املعارف، القاهرة، الطبعة األوىل 

 (لجيماحرف ) 

 -دار إحياء التراث العريب، بريوت . حممد حامد الفقي: حتقيق. البن األثري جامع األصول  - 7 
 .ه464 لبنان، الطبعة الرابعة، 

دار ابن اجلوزي، . أيب األشبال الزهريي: حتقيق. البن عبدالرب جامع بيان العلم وفضله  - 7 
 .ه4 4 السعودية، الطبعة األوىل، 



 31   اجعفهرس المصادر والمر

دار عامل الكتب، . محدي عبداجمليد السلفي: حتقيق. للعالئي اسيلجامع التحصيل يف أحكام املر  -74 
 .ه469 بريوت، الطبعة الثانية، 

مكتبة طيبة . البن رجب احلنبلي جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثاً من جوامع الكلم  -76 
 .ه6 4 باملدينة، الطبعة الثانية، 

دار . عبداملعطي أمني قلعجي: قيقحت. البن كثري جامع املسانيد والسنن اهلادي ألقوم سنن  -75 
 .ه6 4 الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

دار ابن اجلوزي، الدمام، الطبعة . مصطفى أبو اخلري: حتقيق. البن وهب اجلامع يف احلديث  -79 
 .ه5 4 األوىل، 

 .ه 6  دار الكتب املصرية، . أليب عبداهلل القرطيباجلامع ألحكام القرآن   -74 

مكتبة . حممود الطحان: حتقيق. لخطيب البغداديل الراوي وآداب السامعاجلامع ألخالق   -77 
 .ه 46 ، الرياضب املعارف

دار الكتب العلمية، بريوت، . عبدالرمحن املعلمي: حتقيق. البن أيب حامت اجلرح والتعديل  -66 
 (.ه 9  مصورة عن طبعة دائرة املعارف العثمانية، حيدرآباد، اهلند، )

. بدر بن عبداهلل البدر: حتقيق. بكر أمحد بن جعفر بن محدان القطيعيأليب  جزء األلف دينار  - 6 
 .ه4 4 دار النفائس بالكويت، الطبعة األوىل 

: أيب بكر بن مردويه، حتقيق: انتقاء .جزء فيه أحاديث أيب حممد بن حممد بن جعفر بن حيان  - 6 
 .ه4 4 مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األوىل، . بدر البدر

عبداهلل أيب القاسم : رواية ومجع احلافظ. (بن عبيد اجلوهري علي بن اجلعدث حدي)اجلعديات   - 6 
لبنان، الطبعة  -مؤسسة نادر، بريوت . عامر أمحد حيدر: مراجعة وتعليق. البغويبن حممد ا

 .ه6 4 األوىل،

دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثانية، . البن القيسراين اجلمع بني رجال الصحيحني  -64 
 .ه466 

دار ابن حزم، بريوت، الطبعة . علي حسن البواب: حتقيق. للحميدياجلمع بني الصحيحني   -66 
 .ه7 4 األوىل، 

دار . حممد أبو الفضل إبراهيم وعبداجمليد قطامش: حتقيق. أليب هالل العسكري مجهرة األمثال  -65 
 .م744 الفكر، الطبعة الثانية 
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دار العلم للماليني . رمزي منري بعلبكي: حتقيق. أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد مجهرة اللغة  -69 
 .م749 ببريوت، الطبعة األوىل 

مري حممد كتب خانه، : نشر. لعبدالقادر بن أيب الوفاء القرشياجلواهر املضية يف طبقات احلنفية   -64 
 .كراتشي

 (الحاءحرف ) 

 (.«فيض الباري» مع ) حملمد بدر عامل املريهتي حاشية البدر الساري إىل فيض الباري  -67 

 .(«السنن»مطبوعة بذيل ). حاشية السندي على سنن النسائي الصغرى  -6  

حممد بن ربيع : حتقيق. أليب القاسم األصبهاين احلجة يف بيان احملجة وشرح عقيدة أهل السنة  -   
دار الراية، الرياض، الطبعة األوىل، . بن هادي عمري املدخلي وحممد بن حممود أبو رحيما

 .ه  4 

مؤسسة . سعيد األفغاين: حتقيق. عبدالرمحن بن حممد بن زجنلة أليب زرعةحجة القراءات   -   
 .ه4 4 الرسالة، بريوت، الطبعة اخلامسة، 

بدر الدين قهوجي وبشري : حتقيق. أليب علي احلسن بن عبدالغفار الفارسياحلجة للقراء السبعة   -   
 .ه  4 دار املأمون بدمشق وبريوت، الطبعة األوىل، . جوجيايت

. يوسف اهلادي: حتقيق(. ه 9 )ملؤلف جمهول كتبه عام  شرق إىل املغربحدود العامل من امل  -4  
 .ه7 4 الدار الثقافية بالقاهرة، الطبعة األوىل 

 ياتاجلعد=  حديث علي بن اجلعد. 
لبنان،  -دار الكتب العلمية، بريوت . لصديق حسن القنوجياحلطة يف ذكر الصحاح الستة   -6  

 .ه466 الطبعة األوىل، 
ضمن اجملموعة ) بني يف شرح توحيد األنبياء واملرسلني من الكافية الشافيةاحلق الواضح امل  -5  

مركز : نشر( العقيدة اإلسالمية: القسم الثالث -الكاملة ملؤلفات الشيخ عبدالرمحن السعدي
 .ه  4 صاحل بن صاحل الثقايف بعنيزة، 

دار . حسني مؤنس: قحتقي. أليب عبداهلل حممد بن عبداهلل بن أيب بكر القضاعي احللة السرياء  -9  
 .م746 املعارف بالقاهرة، الطبعة الثانية 

بريوت، الطبعة  ،دار الكتاب العريب. أليب نعيم األصبهاين حلية األولياء وطبقات األصفياء  -4  
 .ه466 ة، رابعال
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مطبعة مصطفى البايب احلليب، مصر، . عبدالسالم هارون: حتقيق. أليب عثمان جلاحظاحليوان   -7  
 .ه46  الطبعة الثانية، 

 (الخاءحرف )

عبدالسالم : حتقيق. لعبدالقادر بن عمر البغداديخزانة األدب ولب لباب لسان العرب   -6  
 .ه465 مكتبة اخلاجني بالقاهرة، . هارون

وهبامشه إحتاف اخلاصة بتصحيح )للخزرجي  خالصة تذهيب هتذيب الكمال يف أمساء الرجال  -   
مكتب املطبوعات اإلسالمية حبلب، الطبعة : الناشر. عبدالفتاح أبو غدة: قدم له( اخلالصة
 .ه5 4 اخلامسة، 

حممد األمني حممد : حتقيق. لعلي بن عبداهلل السمهودي خالصة الوفاء بأخبار دار املصطفى   -   
 .ه4 4 الطبعة األوىل . حممود أمحد اجلكين

 (الدالحرف )

بداهلل هاشم اليماين السيد ع: حتقيق. بن حجر العسقالينال الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية  -   
 ، بريوت، دار املعرفة. املدين

دار القبلة للثقافة . لغايل حممد األمني الشنقيطي الدر الثمني يف معامل دار الرسول األمني   -4  
 .ه  4 اإلسالمية جبدة، الطبعة الثالثة 

 . ه  4 ، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل. للسيوطي الدر املنثور يف التفسري باملأثور  -6  

دار املعارف بالقاهرة، . شوقي ضيف: حتقيق. البن عبدالرب الدرر يف اختصار املغازي والسري  -5  
 .ه 46 الطبعة الثانية 

مطبعة . عبدالعليم خانحممد : حتقيق. للحافظ ابن حجر الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة  -9  
 . م 79 الطبعة الثانية،  جملس دائرة املعارف العثمانية، اهلند،

الدار العربية للكتاب، . الطاهر أمحد الزاوي: حتقيق. للفريوزآباديالدرر املبثثة يف الغرر املثلثة   -4  
  .ه74  ليبيا، الطبعة األوىل 

لبنان،  -دار الكتب العلمية، بريوت . مصطفى عبدالقادر عطا: حتقيق. للحافظ الطرباين الدعاء  -7  
 .ه  4 الطبعة األوىل، 

دار بلنسية بالرياض، . حملمد بن عبداهلل السمهري عن أحاديث الصفات دفع إيهام التشبيه  -6  
 .ه6 4 الطبعة األوىل 
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 دار طيبة. د حممد احلدادوحمم: حتقيق. إمساعيل بن حممد األصبهاينلقوام السنة  دالئل النبوة  -   
 .ه467  الطبعة األوىل، الرياضب

دار الكتب . عبداملعطي قلعجي :حتقيق. للبيهقي دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة  -   
 .ه466 العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

. حميي الدين عطية وآخرون: وضعه. دليل مؤلفات احلديث الشريف املطبوعة القدمية واحلديثة  -   
 .ه5 4 دار ابن حزم، الطبعة األوىل، 

 بن عفاندار ا. إسحاق احلويين أيب: حتقيق. لسيوطيل بن احلجاج الديباج على صحيح مسلم  -4  
 .ه5 4 ، السعودية-اخلرب

 .م 77 دار صادر، بريوت، . ديوان جرير  -6  

املكتبة العربية بالقاهرة، . سيد حنفي حسنني وحسن الصرييف: حتقيق. ديوان حسان بن ثابت  -5  
 .ه74  

املكتب اإلسالمي، بريوت ودمشق، الطبعة األوىل، . مطيع ببيلي: حتقيق. ديوان ذي الرمة  -9  
 .ه44  

 .ه465 دار بريوت، لبنان، . أيب سلمى ديوان زهري بن  -4  

دار القلم، : الناشر. جلنة من العلماء بإشراف الناشر: حتقيق. للذهيب ديوان الضعفاء واملتروكني  -7  
 .ه464 بريوت، الطبعة األوىل، 

 .دار صادر، بريوت. ديوان طرفة بن العبد  -46 

. احلفيظ السطليعبد: حتقيق. ديوان عبداهلل بن رؤبة بن العجاج رواية األصمعي وشرحه  - 4 
 .م 79 مكتبة أطلس، دمشق، 

 .دار ابن زيدون، بريوت. حممد عبداملنعم خفاجي: حتقيق. ديوان اإلمام علي  - 4 

 (الذالحرف )

 .دار الكتب املصرية. حملب الدين الطربي ذخائر العقىب يف مناقب ذوي القرىب  - 4 
. سعد املبارك احلسن: قيقحت. بشر حممد بن أمحد بن محاد الدواليب يبأل الذرية الطاهرة النبوية  -44 

 .ه469  الطبعة األوىل، الكويتب الدار السلفية
 .م4 7 طبع ليدن، مطبعة بريل . أليب نعيم األصبهاين ذكر أخبار أصبهان  -46 
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مكتبة املنار، األردن، . حممد شكور املياديين: حتقيق. للذهيب ذكر أمساء من تكلم فيه وهو موثق  -45 
  .ه465 الطبعة األوىل، 

محاد بن حممد : اعتىن به. أليب حفص ابن شاهني تلف العلماء ونقاد احلديث فيهذكر من اخ  -49 
 .ه7 4 أضواء السلف بالرياض، الطبعة األوىل . األنصاري

( طبع ضمن أربع رسائل يف علوم احلديث. )للذهيب ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح والتعديل  -44 
سالمية حبلب، الطبعة الرابعة، مكتب املطبوعات اإل: الناشر. عبدالفتاح أبو غدة: عناية

 .ه6 4 
مؤسسة علوم . مأمون حممود ياسني: حتقيق. بكر حممد بن خلف بن املرزبان يبأل ذم الثقالء  -47 

 .ه  4  الطبعة األوىل بدمشق، دار ابن كثريو، بالشارقة القرآن
كمال : حتقيق. أليب الطيب حممد بن أمحد الفاسي املكي ذيل التقييد يف رواة السنن واملسانيد  -66 

 .ه6 4 دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، . احلوت
 تراجم رجال القرنني السادس والسابع=  الذيل على الروضتني. 

دار الكتب . بوران الضناوي: حتقيق. أليب زرعة بن احلافظ زين الدين العراقي ذيل الكاشف  - 6 
 .ه465 العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

منشورات . عبدالقيوم عبدرب النيب: حتقيق. للحافظ زين الدين العراقي ذيل ميزان االعتدال  - 6 
 .ه465 مركز البحث العلمي جبامعة أم القرى، الطبعة األوىل، 

 (الراءحرف ) 

 اهلداية واإلرشاد يف معرفة أهل الثقة والسداد= للكالباذي  رجال صحيح البخاري. 
، دار املعرفة. عبداهلل الليثي: حتقيق. محد بن علي بن منجويه األصبهاينأل رجال صحيح مسلم  - 6 

 .ه469  الطبعة األوىل، بريوت
مكتبة دار . عبدالرمحن عبداجلبار الفريوائي: حتقيق. لمنذريل رسالة يف اجلرح والتعديل  -64 

 .ه465  الطبعة األوىل، الكويت، األقصى
 .ه465 الرابعة،  لبنان، الطبعة -دار البشائر اإلسالمية، بريوت . للكتاين الرسالة املستطرفة  -66 

أليب علي احلسن بن أمحد البغدادي املعروف بابن  الرسالة املغنية يف السكوت ولزوم البيوت  -65 
 .ه467 دار العاصمة بالرياض، الطبعة األوىل . عبداهلل بن يوسف اجلديع: حتقيق. البناء
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مكتب  :الناشر. عبدالفتاح أبو غدة: حتقيق. للكنوي الرفع والتكميل يف اجلرح والتعديل  -69 
 .ه469 املطبوعات اإلسالمية حبلب، الطبعة الثالثة، 

دار . حممد إبراهيم املوصلي: حتقيق. للذهيب الرواة الثقات املتكلم فيهم مبا ال يوجب ردهم  -64 
 .ه  4 البشائر اإلسالمية، الطبعة األوىل، 

 .ه76  دار الكتب العلمية، بريوت، . البن قيم اجلوزيةالروح   -67 
دار إحياء التراث العريب، . حملمود األلوسي ري القرآن العظيم والسبع املثاينروح املعاين يف تفس  -56 

 .بريوت
دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة . جمدي منصور الشورى: حتقيق. للسهيليالروض األنف   - 5 

 .ه4 4 األوىل 
دار البشائر . جاسم الفهيد الدوسري: تصنيف. الروض البسام بترتيب وختريج فوائد متام  - 5 

 .ه  4 سالمية، بريوت، الطبعة األوىل، اإل
 .دار التراث بالقاهرة. البن قيم اجلوزية روضة احملبني ونزهة املشتاقني  - 5 

 (الزايحرف ) 

 .ه469 املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة الرابعة، . البن اجلوزي زاد املسري  -54 

وعبدالقادر  شعيب األرنؤوط: حتقيق. البن قيم اجلوزية زاد املعاد يف هدي خري العباد  -56 
 .ه6 4 مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الرابعة عشرة، . األرنؤوط

وزارة : نشر. حممد جرب األلفي: حتقيق. أليب منصور األزهري الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي  -55 
 .ه77  األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت، الطبعة األوىل 

 .ه 46 لبنان، الطبعة األوىل،  -دار الكتب العلمية، بريوت . لإلمام أمحد الزهد  -59 
الطبعة ، القاهرة، دار الريان للتراث. عبدالعلي عبداحلميد حامد: حتقيق. بن أيب عاصمال الزهد  -54 

 .ه464  الثانية
دار اخللفاء، الكويت، الطبعة األوىل، . عبدالرمحن الفريوائي: حتقيق. هلناد بن السري الزهد  -57 

 .ه465 
دار الصميعي، الرياض، الطبعة . عبدالرمحن الفريوائي: حتقيق. لإلمام وكيع بن اجلراح الزهد  -96 

 .ه6 4 الثانية، 
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لبنان،  -مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت . عامر أمحد حيدر: حتقيق. للبيهقي الزهد الكبري  - 9 
 .ه464 الطبعة األوىل، 

ة، بريوت دار الكتب العلمي. حبيب الرمحن األعظمي: حتقيق. لعبداهلل بن املبارك الزهد والرقائق  - 9 
 .لبنان -

دار . جمدي فتحي السيد: حتقيق. ابن األعرايبمحد بن حممد بن زياد أل الزهد وصفة الزاهدين  - 9 
 .ه464  الطبعة األوىل، طنطا، الصحابة للتراث

  .(النسائي سننامش مطبوع هب). للحافظ السيوطي على اجملتىب هر الرىبز  -94 

 .ه466 مكتبة بسام بالعراق، . اريحلارث سليمان الضاإلمام الزهري وأثره يف السنة   -96 
 (.البن املبارك «الزهد والرقائق» مع ) زوائد احلسني املروزي على الزهد البن املبارك  -95 

 (.البن املبارك «الزهد والرقائق» مع ) زوائد ابن صاعد على الزهد البن املبارك  -99 

 .(لإلمام أمحد «الزهد» مع ) «الزهد» على  زوائد عبداهلل بن أمحد بن حنبل  -94 

 .(«مسند اإلمام أمحد»مع ). زوائد عبداهلل بن أمحد بن حنبل يف املسند  -97 
دار البشائر . عامر حسن صربي: ترتيب وختريج وتعليق. زوائد عبداهلل بن أمحد يف املسند  -46 

 .ه6 4 اإلسالمية، بريوت، الطبعة األوىل، 
 مصباح الزجاجة=  زوائد ابن ماجه. 

 (السينحرف ) 

دار ابن اجلوزي، . صبحي احلالقحممد : قيقحت. للصنعاين بلوغ املرام املوصلة إىلسبل السالم   - 4 
 .ه4 4 ، وىلالطبعة األالدمام، 

لصديق بن حسن خان  السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن احلجاج  - 4 
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بقطر : إصدار. عبدالتواب هيكل: حتقيق. القنوجي
 .م774 

حممد عبداهلل بن الشيخ حممد : مجع. كرهم الترمذي جبرح أو تعديلالسلسبيل فيمن ذ  - 4 
 .ه6 4 مؤسسة املؤمتن، السعودية، الطبعة األوىل، . الشنقيطي

نشر املكتب اإلسالمي، بريوت، : اجمللد األول والثاين. لأللباين سلسلة األحاديث الصحيحة  -44 
 . ه466 الطبعة الرابعة، 

 .تبة املعارف بالرياضنشر مك: بعاجمللد الثالث إىل السا
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، انيةمكتبة املعارف بالرياض، الطبعة الث. لأللباين سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة  -46 
 . ه6 4 

 .ه  4 عامل الكتب، بريوت، الطبعة الثالثة، (. وبذيله التعليق املغين) .سنن الدارقطين  -45 
يان، القاهرة، الطبعة دار الر. فواز أمحد زمريل وخالد السبع العلمي: حتقيق .سنن الدارمي  -49 

 .ه469 األوىل، 
 .تركيا -املكتبة اإلسالمية، استانبول . حممد حمىي الدين عبداحلميد: حتقيق. سنن أيب داود  -44 
 .تركيا -املكتبة اإلسالمية، استانبول . عزت عبيد الدعاس: تعليق .سنن الترمذي  -47 
 . سنن سعيد بن منصور  -76 

 .لبنان -العلمية، بريوت دار الكتب . حبيب الرمحن األعظمي: حتقيق -أ
 .ه4 4 دار الصميعي، الرياض، الطبعة األوىل، . سعد بن عبداهلل آل محيد: حتقيق -ب

دار الكتب العلمية، بريوت، . عبدالسالم عبدالشايف وأمحد قباين: حتقيق. للبيهقيالسنن الصغري   - 7 
 .ه  4 الطبعة األوىل، 

 .لبنان -دار املعرفة، بريوت (. وبذيله اجلوهر النقي) .السنن الكربى للبيهقي  - 7 
: اعتىن به ورقمه(. وبذيله شرح السيوطي وحاشية السندي( )اجملتىب) الصغرى سنن النسائي  - 7 

 .ه467 لبنان، الطبعة الثانية املفهرسة،  -دار البشائر اإلسالمية، بريوت . عبدالفتاح أبو غدة
دار الكتب العلمية، . حسنعبدالغفار البنداري، وسيد كسروي : حتقيق. سنن النسائي الكربى  -74 

 .ه  4 لبنان، الطبعة األوىل،  -بريوت 

. أليب عمرو عثمان بن سعيد الداين السنن الواردة يف الفنت وغوائلها والساعة وأشراطها  -76 
 .ه5 4 دار العاصمة بالرياض، الطبعة األوىل . رضاء اهلل بن حممد إدريس املباركفوري: حتقيق

 .ه6 4  دار الراية، الرياض، الطبعة الثانية،. زهراينعطية ال: حتقيق. للخالل السنة  -75 
املكتب اإلسالمي، بريوت، ( ومعه ظالل اجلنة يف ختريج السنة لأللباين. )البن أيب عاصم السنة  -79 

 .ه  4 الطبعة الثالثة، 
حممد بن سعيد القحطاين، دار ابن القيم، الدمام، الطبعة : حتقيق. لعبداهلل بن اإلمام أمحد السنة  -74 

 .ه465 ىل، األو
: حتقيق. رواية علي بن أمحد بن الصَّبَّاحسؤاالت أيب بكر األثرم أبا عبداهلل أمحد بن حنبل   -77 

 .ه  4 دار العاصمة بالرياض، الطبعة األوىل . خرياهلل الشريف



 46   اجعفهرس المصادر والمر

 -أمحد ميان هتانوي، الهور : الناشر. عبدالرحيم القشقري: حتقيق. للدارقطينسؤاالت الربقاين   -66 
 .ه464 عة األوىل، باكستان، الطب

مكتب الدار باملدينة، الطبعة . أمحد حممد نور سيف: حتقيق. البن معني سؤاالت ابن اجلنيد  - 6 
 .ه464 األوىل، 

. موفق بن عبدالقادر: حتقيق .سؤاالت احلاكم النيسابوري للدارقطين يف اجلرح والتعديل  - 6 
 .ه464 مكتبة املعارف، الرياض، الطبعة األوىل، 

: حتقيق .يوسف السهمي للدارقطين وغريه من املشايخ يف اجلرح والتعديلسؤاالت محزة بن   - 6 
 .ه464 مكتبة املعارف، الرياض، الطبعة األوىل، . موفق بن عبداهلل بن عبدالقادر

مكتبة العلوم واحلكم، . زياد بن حممد منصور: حتقيق. سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد بن حنبل  -64 
 .ه4 4 املدينة، الطبعة األوىل، 

دار . تشآسليمان : حتقيق. سؤاالت أيب عبدالرمحن السلمي للدارقطين يف اجلرح والتعديل  -66 
 .ه464 العلوم، الرياض، 

 . سؤاالت أيب عبيد اآلجري أبا داود السجستاين يف اجلرح والتعديل  -65 

 .منشورات اجمللس العلمي باجلامعة اإلسالمية باملدينة. حممد علي قاسم العمري: حتقيق -أ
مكتبة دار االستقامة مبكة، ومؤسسة الريان . عبدالعليم عبدالعظيم البستوي: حتقيق -ب

  .ه4 4 ببريوت، الطبعة األوىل، 
 بنموفق : حتقيق .سؤاالت حممد بن عثمان بن أيب شيبة لعلي بن املديين يف اجلرح والتعديل  -69 

 .ه464 مكتب املعارف، الرياض، الطبعة األوىل، . عبدالقادر
دار . موفق بن عبداهلل بن عبدالقادر: حتقيق. علي السجزي للحاكمسؤاالت مسعود بن   -64 

 .ه464 الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل، 
مؤسسة . شعيب األرنؤوط: مجاعة من احملققني بإشراف: حتقيق. للذهيب سري أعالم النبالء  -67 

 .ه  4 الرسالة، بريوت، الطبعة التاسعة، 
 .معهد الدراسات واألحباث للتعريب. حممد محيد اهلل: حتقيق. سرية ابن إسحاق  -6  

دار املعرفة، بريوت، . لعلي بن برهان الدين احلليب السرية احللبية يف سرية األمني املأمون  -   
 .ه466 
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 الطبعة األوىل، بريوت، دار اجليل. طه عبدالرءوف سعد: حتقيق. البن هشامالسرية النبوية   -   
 .ه  4 

 (حرف الشين)

حديث : عبدالعليم عبدالعظيم البستوي، الناشر: حتقيق. اينللجوزج الشجرة يف أحوال الرجال  -   
 .أكادميي، باكستان

. صالح فتحي أيب خبيب: حتقيق. لربهان الدين األبناسيالشذا الفياح من علوم ابن الصالح   -4  
 .ه4 4 مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األوىل، 

 . ، بريوتالعلميةدار الكتب . البن العماد احلنبلي شذرات الذهب يف أخبار من ذهب  -6  
 إكمال إكمال املعلم=  شرح األيب على مسلم. 

أمحد بن سعد : حتقيق. أليب القاسم هبة اهلل الاللكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة  -5  
 .ه  4 دار طيبة بالرياض، الطبعة السابعة . الغامدي

 إحتاف السادة املتقني=  شرح إحياء علوم الدين. 
 .املطبعة السلفية مبصر. لسعدي اهلامشي النادرة أو قليلة االستعمالشرح ألفاظ التجريح   -9  
مكتبة العلوم . لسعدي اهلامشي شرح ألفاظ التوثيق والتعديل النادرة أو قليلة االستعمال  -4  

 .ه  4 واحلكم، املدينة، الطبعة األوىل، 
مية، القاهرة، مكتبة ابن تي( هبامش األلفية)ألمحد شاكر شرح ألفية السيوطي يف علم احلديث   -7  

 .ه467 الطبعة الثانية، 
دار أطلس . عبدالعزيز بن حممد السعيد: حتقيق. البن دقيق العيد شرح اإلملام بأحاديث األحكام  -6  

 .ه4 4 بالرياض، الطبعة األوىل 
أمحد أمني وعبدالسالم هارون، مطبعة : نشره. ألمحد بن حممد املرزوقيشرح ديوان احلماسة   -   

 .ه49  ة بالقاهرة، جلنة التأليف والترمج

دار الكتب املصرية . أليب سعيد احلسن بن احلسني السكريشرح ديوان كعب بن زهري   -   
 .ه57  بالقاهرة، 

 -دار الكتب العلمية، بريوت . حملمد بن عبدالباقي الزرقاين شرح الزرقاين على موطأ مالك  -   
 .ه  4 لبنان، الطبعة األوىل، 
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عبداهلل : حتقيق الشيخ. فقه على مذهب اإلمام أمحدشرح الزركشي على خمتصر اخلرقي يف ال  -4  
 .ه6 4 الطبعة األوىل، . بن جربينا
 زهر الرىب=  شرح سنن النسائي الصغرى. 
املكتب اإلسالمي، بريوت، . زهري الشاويش وشعيب األرنؤوط: حتقيق. للبغوي شرح السنة  -6  

 .ه 46 الطبعة الثانية، 

مكتبة الرشد، الطبعة . متيم ياسر بن إبراهيمأيب : حتقيق. البن بطالشرح صحيح البخاري   -5  
 .ه  4 الثانية، 

 املنهاج=  للنووي شرح صحيح مسلم. 
. عبداهلل التركي وشعيب األرنؤوط: حتقيق. البن أيب العز احلنفي شرح العقيدة الطحاوية  -9  

 .ه  4 ، لثانيةمؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة ا
ين عتر، توزيع رئاسة إدارة البحوث العلمية نور الد: حتقيق. البن رجب شرح علل الترمذي  -4  

 .ه74  واإلفتاء، الطبعة األوىل، 

مكتبة الدار باملدينة، . لعبداهلل بن حممد الغنيمان شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري  -7  
 .ه466 الطبعة األوىل 

 الكواكب الدراري=  شرح الكرماين لصحيح البخاري. 
لبنان،  -دار الكتب العلمية، بريوت . مد زهري النجارحم: حتقيق. للطحاوي شرح معاين اآلثار  -6  

 .ه469 الطبعة الثانية، 
 توضيح املقاصد= البن عيسى  شرح نونية ابن القيم. 
مكتبة ابن تيمية، الكويت، . ليوسف حممد صديق الشرح والتعليل أللفاظ اجلرح والتعديل  -   

 .ه6 4 الطبعة األوىل، 
دار الكتب . حممد بن احلسن إمساعيل: حتقيق( يثًا لهويليه األربعني حد. )لآلجري الشريعة  -   

 .ه5 4 العلمية، بريوت الطبعة األوىل، 
الطبعـة   دار الكتب العلمية، بريوت،. حممد السعيد زغلول: حتقيق. للبيهقي شعب اإلميان  -   

 .ه6 4 األوىل، 

الطبعة  خمتار أمحد الندوي، طبع الدار السلفية باهلند،: أشرف على حتقيقها: نسخة أخرى -
 (.الطبعة اهلندية: وإذا أردت هذه النسخة قلت. )األوىل
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 .م755 دار املعارف مبصر، . أمحد شاكر: حتقيق. البن قتيبةالشعر والشعراء   -4  

مصطفى : ختريج وتعليق. البن القيم شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل  -6  
 .ه  4 عة األوىل، مكتبة السوادي، جدة، الطب. أبو النصر الشليب

دار الكتاب العريب، بريوت، . لطاش كربي زاده الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية  -5  
 .ه76  

دار احلديث، بريوت، الطبعة الثالثة . عزت عبيد الدعاس: تعليق. للترمذي الشمائل احملمدية  -9  
 .ه464 

مؤسسة البالغ، بريوت، . العجليمشران : حتقيق. حملمد بن أيب نصر الكرماين شواذ القراءات  -4  
 .ه  4 الطبعة األوىل 

 (حرف الصاد)

دار . يوسف علي طويل: حتقيق. ألمحد بن علي القلقشندي صبح األعشى يف صناعة اإلنشا  -7  
 .م749 الفكر، دمشق، الطبعة األوىل 

، ثةلدار العلم للماليني، بريوت، الطبعة الثا. أمحد عبدالغفور عطار: حتقيق. للجوهري الصحاح  -46 
 . ه464 

 .صحيح البخاري  - 4 
 .ه9 4 طبعة دار السالم، الرياض، الطبعة األوىل،  - أ

 (. مصورة عن طبعة املطبعة األمريية ببوالق، مصر)طبعة دار اجليل، بريوت  -ب
 اإلحسان=  صحيح ابن حبان . 
، املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثانية. حممد مصطفى األعظمي: حتقيق. صحيح ابن خزمية  - 4 

 .ه  4 
تركيا، الطبعة  -املكتبة اإلسالمية، استانبول . حممد فؤاد عبدالباقي: ترقيم .صحيح مسلم  - 4 

 .ه94  األوىل، 
حممود فاخوري دار املعرفة، بريوت، الطبعة الثانية : حتقيق. البن اجلوزيصفة الصفوة   -44 

 .ه77  
دار الغرب . يحممد حج: حتقيق. حملمد بن سليمان الروداينصلة اخللف مبوصول السلف   -46 

 .ه464 اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل، 
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ضمن موسوعة رسائل )حممد عبدالقادر عطا : حتقيق. البن أيب الدنيا الصمت وآداب اللسان  -45 
 (.اجمللد اخلامس -ابن أيب الدنيا 

بن  عمرو يبأل صيانة صحيح مسلم من اإلخالل والغلط ومحايته من اإلسقاط والسقط  -49 
 الطبعة الثانية، بريوت، دار الغرب اإلسالمي. ق عبداهلل عبدالقادرموف: حتقيق. الصالح
 .ه464 

 (حرف الضاد) 

 أسامي الضعفاء=  الضعفاء أليب زرعة. 
 تاريخ أمساء الضعفاء=  الضعفاء البن شاهني. 
عامل الكتب، بريوت، الطبعة األوىل، . بوران الضناوي: حتقيق. للبخاري الضعفاء الصغري  -44 

 .ه464 
دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، . عبداملعطي أمني قلعجي: حتقيق. لعقيليلالضعفاء   -47 

 .ه464 
دار الكتب . أيب الفداء عبداهلل القاضي: حتقيق. البن اجلوزي نيالضعفاء واملتروككتاب   -66 

 .ه465 العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 
مكتبة املعارف، الرياض، الطبعة . درموفق بن عبدالقا: حتقيق. للدارقطين الضعفاء واملتروكون  - 6 

 .ه464 األوىل، 
مؤسسة . بوران الضناوي وكمال يوسف احلوت: حتقيق. للنسائي نيالضعفاء واملتروككتاب   - 6 

 .ه469 الكتب الثقافية، الطبعة الثانية، 
 .منشورات مكتبة احلياة، بريوت. للسخاوي الضوء الالمع ألهل القرن التاسع  - 6 

 (حرف الطاء)

الطبعة ، الرياض، دار طيبة. أكرم ضياء العمري: حتقيق. ليفة بن خياط العصفريخل الطبقات  -64 
  .ه 46  الثانية

. محد بن هارون الربدحييأل طبقات األمساء املفردة من الصحابة والتابعني وأصحاب احلديث  -66 
 .ه6 4  الطبعة األوىل، دمشق، دار املأمون للتراث. عبده علي كوشك: حتقيق

 .ه4 4 دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثانية، . يوطيللس طبقات احلفاظ  -65 
 .دار املعرفة، بريوت. حممد حامد الفقي: حتقيق. أليب احلسني حممد بن أيب يعلى طبقات احلنابلة  -69 
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 .ه 46 دار العلوم بالرياض، . عبداهلل اجلبوري: حتقيق. لألسنوي طبقات الشافعية  -64 
دار عامل . احلافظ عبدالعليم خان: اعتىن به. البن قاضي شهبة الدمشقي طبقات الشافعية  -67 

 .ه469 الكتب، بريوت، الطبعة األوىل، 

دار إحياء الكتب . حممود الطناحي وعبدالفتاح احللو: حتقيق. للسبكيطبقات الشافعية الكربى   -56 
 .العربية، القاهرة

، مطبعة املدين. حممود حممد شاكر: شرح. حملمد بن سالم اجلمحيطبقات فحول الشعراء   - 5 
 .القاهرة

دار الكتب العلمية، بريوت، . حممد عبدالقادر عطا: حتقيق. البن سعد الطبقات الكربى -أ  - 5 
 . ه6 4 الطبعة األوىل، 

زياد : حتقيق. (القسم املتمم لتابعي أهل املدينة ومن بعدهم)البن سعد  الطبقات الكربى -ب
 .ه 46 طبعة األوىل منشورات اجمللس العلمي باجلامعة اإلسالمية، ال. حممد منصور

حممد عبداهلل بن حممد بن جعفر بن حيان أليب  طبقات احملدثني بأصبهان والواردين عليها  - 5 
بريوت، الطبعة األوىل،  مؤسسة الرسالة،.عبدالغفور البلوشي: حتقيق. املعروف بأيب الشيخ

 .ه469 
 تعريف أهل التقديس= البن حجر  طبقات املدلسني. 
 .ه 46 مكتب وهبة مبصر، . للداودي طبقات املفسرين  -54 

 .ه 46 دار الكتب العلمية، بريوت، . للسيوطيطبقات املفسرين   -56 

 .ه469 دار البشائر اإلسالمية، بريوت، الطبعة الثانية، . حملمد علي اهلامشيطرفة بن العبد   -55 

هشام إمساعيل وعلي حسن عبداحلميد : حتقيق. لطرباينل طرق حديث من كذب علي متعمدًا  -59 
 .ه6 4  الطبعة األوىل، األردنب تب اإلسالمي ببريوت ودار عماراملك. السقا

 (حرف العين) 

. هشام مسري البخاري: إعداد. البن العريب املالكي عارضة األحوذي بشرح صحيح الترمذي  -54 
 .ه6 4 لبنان، الطبعة األوىل،  -دار إحياء التراث العريب، بريوت 

 .م 75 دائرة املطبوعات والنشر يف الكويت، . فؤاد سيد: حتقيق. للذهيبالعرب يف خرب من غرب   -57 
رضاء اهلل بن حممد : حتقيق. أليب الشيخ عبداهلل بن حممد بن جعفر بن حيان األصبهاينالعظمة   -96 

 .ه464 دار العاصمة، الرياض، الطبعة األوىل . إدريس املباركفوري
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مطابع الرشيد باملدينة،  .لعبداحملسن بن محد العبادعقيدة أهل السنة واألثر يف املهدي املنتظر   - 9 
 .ه 46 

علوي بن : حتقيق( مع شرحها حملمد خليل هراس)لشيخ اإلسالم ابن تيمية  العقيدة الواسطية  - 9 
 .ه6 4 دار اهلجرة بالرياض، الطبعة الثالثة . عبدالقادر السقاف

دار غراس بالكويت، الطبعة األوىل . حسام حممد بوقريص: حتقيق. لعلي بن املديينالعلل   - 9 
 .ه  4 

 (.مع شرح العلل البن رجب)الصغري لل الترمذي ع  -94 

مكتبة األقصى، . محزة ديب مصطفى: حتقيق. طالب القاضيترتيب أيب  لل الترمذي الكبريع  -96 
 .ه465 األردن، الطبعة األوىل،  -عمان 

 .ه466 لبنان،  -دار املعرفة، بريوت . البن أيب حامت علل احلديث  -95 
دار الكتب العلمية، . خليل امليس: تقدمي. البن اجلوزي اهيةالعلل املتناهية يف األحاديث الو  -99 

 .ه 46 بريوت، الطبعة األوىل، 
دار . حمفوظ الرمحن زين اهلل السلفي: حتقيق. للدارقطين العلل الواردة يف األحاديث النبوية  -94 

 .طيبة، الرياض، الطبعة األوىل

املكتب . وصي اهلل عباس: حتقيق. -رواية ابنه عبداهلل  -لإلمام أمحد  العلل ومعرفة الرجال  -97 
 .ه464 اإلسالمي، ودار اخلاين، الطبعة األوىل، 

 .ه465 دار الفكر، بريوت، . نور الدين عتر: حتقيق. البن الصالح علوم احلديث  -46 
 -دار إحياء التراث العريب، بريوت . لبدر الدين العيين عمدة القاري شرح صحيح البخاري  - 4 

 (.طباعة املنرييةمصورة عن طبعة إدارة ال)لبنان 
مكتبة دار البيان، دمشق، الطبعة . بشري حممد عيون: حتقيق. البن السين عمل اليوم والليلة  - 4 

 .ه469 األوىل، 
مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الثانية، . فاروق محادة: حتقيق. للنسائي عمل اليوم والليلة  - 4 

 .ه465 
: وبذيله شرح ابن القيم املسمى. )باديأليب الطيب العظيم آ عون املعبود شرح سنن أيب داود  -44 

 .ه6 4 دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، ( هتذيب سنن أيب داود
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دار ومكتبة . مهدي املخزومي وإبراهيم السامرائي: حتقيق. للخليل بن أمحد الفراهيديالعني   -46 
 .اهلالل

 (حرف الغين)

دار . حممد سيدي حممد األمني :حتقيق. للسخاويالغاية شرح كتاب اهلداية يف علم الرواية   -45 
 .ه  4 القلم بدمشق والدار الشامية ببريوت، الطبعة األوىل، 

، الكويت، دار اخللفاء للكتاب اإلسالمي .بدر البدر: حتقيق. مد بن احلسني اآلجريحمل الغرباء  -49 
 .ه 46 الطبعة األوىل 

العلمية، بريوت،  دار الكتب. عبداملعطي أمني قلعجي: حتقيق. البن اجلوزي غريب احلديث  -44 
 .م746 الطبعة األوىل 

جامعة أم القرى : نشر. سليمان العايد: حتقيق. إلبراهيم بن إسحاق احلريبغريب احلديث   -47 
 .ه466 مبكة، الطبعة األوىل 

منشورات مركز البحث العلمي جبامعة . عبدالكرمي العزباوي: حتقيق. للخطايب غريب احلديث  -76 
 .ه 46 أم القرى، 

دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، . يب عبيد القاسم بن سالمأل غريب احلديث  - 7 
 .ه465 

اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية، . حسني حممد حممد شرف: نسخة أخرى مسندة بتحقيق -
 (.النسخة املسندة: إذا أردت هذه النسخة قلت). ه464 القاهرة، 

 .ه464 ة، بريوت، الطبعة األوىل، دار الكتب العلمي. البن قتيبة غريب احلديث  - 7 
. أمحد فريد املزيدي: حتقيق. أليب عبيد أمحد بن حممد اهلرويالغريبني يف القرآن واحلديث   - 7 

 .ه7 4 املكتبة العصرية ببريوت، الطبعة األوىل 
دار األنلس اخلضراء . حممود مغراوي: حتقيق. أليب القاسم ابن بشكوالالغوامض واملبهمات   -74 

 .ه6 4 األوىل جبدة، الطبعة 
دار املنارة جبدة، الطبعة . محزة النعيمي: حتقيق. لعبدالغين بن سعيد األزديالغوامض واملبهمات   -76 

 .ه  4 األوىل 
ضمن موسوعة رسائل ابن أيب )حممد عبدالقادر عطا : حتقيق. البن أيب الدنيا الغيبة والنميمة  -75 

 (.اجمللد الثاين -الدنيا 
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 (حرف الفاء)

. علي حممد البجاوي وحممد أيب الفضل إبراهيم: حتقيق. للزخمشري حلديثالفائق يف غريب ا  -79 
 .دار املعرفة، بريوت، الطبعة الثانية

 جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية=  فتاوى ابن تيمية. 

: ترقيم( ومعه صحيح البخاري. )البن حجر العسقالين فتح الباري بشرح صحيح البخاري  -74 
: وحقق األجزاء الثالثة األوىل الشيخ. حمب الدين اخلطيب: ححممد فؤاد عبدالباقي، وتصحي

 .ه469 دار الريان للتراث بالقاهرة، الطبعة األوىل، . عبدالعزيز بن باز
دار إحياء . ألمحد بن عبدالرمحن البناالفتح الرباين لترتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين   -77 

 .التراث العريب، بريوت
مطبعة مصطفى البايب . للشوكاين ني فين الرواية والدراية من علم التفسريفتح القدير اجلامع ب  -466

 . ه 4  احلليب مبصر، الطبعة الثانية، 
الوليد : حتقيق. لعبدالرمحن بن حسن بن حممد بن عبدالوهاب فتح اجمليد لشرح كتاب التوحيد  - 46

 .ه6 4 دار الصميعي، الرياض، الطبعة األوىل، . بن عبدالرمحن آل فريانا
دار الكتب . صالح حممد حممد عويضة: تعليق. للسخاوي تح املغيث شرح ألفية احلديثف  - 46

 .ه4 4 لبنان، الطبعة األوىل،  -العلمية، بريوت 
دار . عامر حسن صربي: حتقيق(. ويليه جزء حنبل بن إسحاق)حلنبل بن إسحاق الشيباين الفنت   - 46

 .ه7 4 البشائر اإلسالمية ببريوت، الطبعة األوىل 
مكتبة التوحيد بالقاهرة، الطبعة . مسري بن أمني الزهريي: حتقيق. لنعيم بن محاد املروزي الفنت  -464

 .ه  4 األوىل 
دار النفائس، بريوت، . أمحد راتب عرموش: حتقيق. لسيف بن عمر الضيب الفتنة ووقعة اجلمل  -466

 .ه 7  الطبعة األوىل 
إحسان عباس وعبداجمليد  :حتقيق. أليب عبيد البكريفصل املقال يف شرح كتاب األمثال   -465

 .م 74 مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الثالثة . عابدين
دار . حممد العيد اخلطراوي وحميي الدين مستو: حتقيق. البن كثري الفصول يف سرية الرسول   -469

 .ه466 ابن كثري بدمشق وبريوت ومكتبة التراث باملدينة، الطبعة الرابعة 
 .دار الكتب العلمية ببريوت. مجال طلبة: حتقيق. أليب منصور الثعاليبفقه اللغة   -464
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 .ه74  دار املعرفة، بريوت، . البن الندميالفهرست   -467
اجملمع امللكي لبحوث احلضارة : إخراجالفهرس الشامل للتراث العريب اإلسالمي املخطوط   -6 4

 (.مآب)مؤسسة آل البيت / اإلسالمية باألردن

إحسان : عناية. للكتاين يخات واملسلسالتفهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم واملش  -  4
 .ه 46 دار الغرب اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثانية، . عباس

 الروض البسام=  فوائد متام. 
، مكتبة القرآن. جمدي السيد إبراهيم: حتقيق. حممد بن علي النقاشأليب سعيد  فوائد العراقيني  -  4

 .القاهرة
مع حاشية البدر الساري إىل ). الكشمريي حملمد أنورفيض الباري بشرح صحيح البخاري   -  4

 .ه69  مطبعة حجازي بالقاهرة، الطبعة األوىل، ( فيض الباري حملمد بدر عامل املريهتي
مكتبة . محدي الدمرداش حممد: حتقيق. ملناويعبدالرؤوف ال شرح اجلامع الصغري فيض القدير  -4 4

 .ه4 4 الطبعة األوىل، نزار الباز، مكة والرياض، 

 (فحرف القا)

دار اخللفاء . عبداهلل بن يوسف اجلديع: حتقيق. أليب بكر أمحد بن إسحاق بن السينالقناعة   -6 4
 .بالكويت

حممد : حتقيق. لشمس الدين السخاوي القناعة فيما حيسن اإلحاطة به من أشراط الساعة  -5 4
 .ه  4 أضواء السلف بالرياض، الطبعة األوىل . عبدالوهاب العقيل

 .ه6 4 دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، . باديللفريوزآ القاموس احمليط  -9 4
أضواء السلف، الرياض، الطبعة األوىل، . عبداهلل بن محد املنصور: حتقيق. للفريايب القدر  -4 4

 . ه4 4 
مكتب املطبوعات : الناشر. عبدالفتاح أبو غدة: حتقيق. للتهاوين قواعد يف علوم احلديث  -7 4

 .ه464  اإلسالمية حبلب، الطبعة اخلامسة،

 (حرف الكاف) 

( ومعه حاشيته لسبط بن العجمي. )للذهيب الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة  -6 4
شركة دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن، الطبعة . حممد عوامة وأمحد حممد منر اخلطيب: حتقيق

 .ه  4 األوىل، 
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عبداحلميد : حتقيق. لشرف الدين احلسني بن عبداهلل الطييب الكاشف عن حقائق السنن  -  4
 .ه9 4 مكتبة نزار الباز مبكة والرياض، الطبعة األوىل، . هنداوي

 .(«توضيح املقاصد»مع شرحها ). البن القيم الكافية الشافية يف االنتصار للفرقة الناجية  -  4
 دار الكتب العلمية،. أيب الفداء عبداهلل القاضي: حتقيق. لعز الدين ابن األثري الكامل يف التاريخ  -  4

 .ه6 4 بريوت، الطبعة الثانية 
سهيل زكار وحيىي خمتار غزاوي، دار الفكر، : حتقيق. البن عدي الكامل يف ضعفاء الرجال  -4 4

 .ه467 بريوت، الطبعة الثالثة، 
 .ه79  دار الفكر، بريوت، الطبعة األوىل . للزخمشريالكشاف   -6 4

. حبيب الرمحن األعظمي: حتقيق. للهيثمي كشف األستار عن زوائد البزار على الكتب الستة  -5 4
 .ه77  مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، 

: حتقيق. سبط ابن العجميلربهان الدين احلليب  الكشف احلثيث عمن رمي بوضع احلديث  -9 4
 .ه469  الطبعة األوىل، بريوت، عامل الكتب. صبحي السامرائي

دار . للعجلوين ناسومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة ال ءكشف اخلفا  -4 4
 .ه464 الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثالثة، 

، ، بريوتدار الكتب العلمية. حلاجي خليفةعن أسامي الكتب والفنون كشف الظنون   -7 4
 .ه  4 

: حتقيق. ملكي بن أيب طالب القيسيالكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها   -6 4
 .ه4 4 ، الطبعة اخلامسة، مؤسسة الرسالة، بريوت. حميي الدين رمضان

وإبراهيم محدي ، أيب عبداهلل السورقي: حتقيق. للخطيب البغدادي الكفاية يف علم الرواية  -  4
 .املكتبة العلمية باملدينة. املدين

 بنبكري بن حيايت وصفوة : حتقيق. للمتقي اهلنديكنـز العمال يف سنن األقوال واألفعال   -  4
 .ه467 السقا مؤسسة الرسالة، بريوت، 

 (.«التاريخ الكبري» مع كتابه )للبخاري الكىن   -  4

دار ابن حزم . نظر حممد الفاريايب: حتقيق. أليب بشر حممد بن أمحد الدواليب الكىن واألمساء  -4 4
 .ه  4 ببريوت، الطبعة األوىل 
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منشورات اجمللس . عبدالرحيم القشقري: حتقيق. لإلمام مسلم بن احلجاج الكىن واألمساء  -6 4
 .ه464 إلسالمية، الطبعة األوىل، العلمي باجلامعة ا

 -دار إحياء التراث العريب، بريوت  .لكرماينالكواكب الدراري يف شرح صحيح البخاري ل  -5 4
 .ه 46 لبنان، 

ويليه ملحق الكواكب )البن الكيال  الكواكب النريات يف معرفة من اختلط من الرواة الثقات  -9 4
 .ه 46 ون للتراث، الطبعة األوىل، دار املأم. عبدالقيوم عبدرب النيب: حتقيق( النريات

 (حرف الالم)

دار . حممد عبدالعزيز وأشرف عبدالعزيز: حتقيق. للسيوطيلب اللباب يف حترير األنساب   -4 4
 .ه  4 الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

دار صادر، بريوت، الطبعة الثالثة، . لعز الدين ابن األثري اجلزرياللباب يف هتذيب األنساب   -7 4
 .ه4 4 

دار . عبداهلل علي الكبري وآخرون: رتبه على احلرف األول وحققه. البن منظور لسان العرب  -446
 .املعارف، القاهرة

دار الكتب . عادل عبداملوجود وعلي معوض: حتقيق. البن حجر العسقالين لسان امليزان  - 44
 .ه5 4 العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

مكتبة . حممد عبيداهلل املفيت: حتقيق. لعبداحلق الدهلويملعات التنقيح يف شرح مشكاة املصابيح   - 44
 .ه76  باكستان،  -املعارف العلمية، الهور

 (حرف الميم) 

 .ه  4  األوىل، الطبعة دمشق، دار الطباع. بن قدامة املقدسيال املتحابني يف اهللكتاب   - 44
: حتقيق. األثري اجلزريأليب الفتح ضياء الدين نصراهلل بن  املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر  -444

 .م776 املكتبة العصرية، بريوت، . حممد حميي الدين عبداحلميد
دار . حممود إبراهيم زايد: حتقيق. البن حبان البسيت اجملروحني من احملدثني والضعفاء واملتروكني  -446

 .ه  4 املعرفة، بريوت، 
حممد حمىي الدين : قحتقي. أليب الفضل أمحد بن حممد امليداين النيسابوريجممع األمثال   -445

 .دار املعرفة، بريوت. عبداحلميد
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مكتبة الرشد، . حتقيق عبدالقدوس بن حممد نذير. للهيثمي جممع البحرين يف زوائد املعجمني  -449
 .ه6 4 الرياض، الطبعة الثانية، 

بغية »: عبداهلل بن حممد الدرويش، ومسى حتقيقه: حتقيق. للهيثمي جممع الزوائد ومنبع الفوائد  -444
 .ه4 4 لبنان، سنة  -دار الفكر، بريوت . «دالرائ

مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الثانية . زهري عبداحملسن سلطان: حتقيق. البن فارسجممل اللغة   -447
 .ه465 

 .ه  4 دار عامل الكتب، . عبدالرمحن بن قاسم: مجع. جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  -466
عبدالكرمي : حتقيق. أليب موسى املديين األصفهاين اجملموع املغيث يف غرييب القرآن واحلديث  - 46

 .ه465 منشورات مركز البحث العلمي جبامعة أم القرى، الطبعة األوىل، . العزباوي
دار الكتب، . عائشة بنت عبدالرمحن الشاطئ: حتقيق. لسراج الدين البلقيينحماسن االصطالح   - 46

 . م794 القاهرة، 

دار الفكر، . حممد عجاج اخلطيب: حتقيق. لرامهرمزيل احملدث الفاصل بني الراوي والواعي  - 46
 .ه464 لبنان، الطبعة الثالثة،  -بريوت 

. مطبعة عيسى البايب احلليب. عبدالستار فرج: حتقيق. البن سيده احملكم واحمليط األعظم يف اللغة  -464
 .ه99  الطبعة األوىل، 

 .بريوت، ار اآلفاق اجلديدةد ،جلنة إحياء التراث العريب: حتقيق. بن حزم الظاهريال احمللى  -466
 األحاديث املختارة= للضياء املقدسي  املختارة. 
: حتقيق. البن حجر العسقالين خمتصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أمحد  -465

 .ه4 4 لبنان، الطبعة الثالثة،  -مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت . صربي بن عبداخلالق أبو ذر
( هبامشه معامل السنن للخطايب وهتذيب السنن البن القيم)منذري خمتصر سنن أيب داود لل  -469

 .دار املعرفة، بريوت. حممد حامد الفقي: حتقيق

. حممد املوصلي: اختصره الشيخ. البن القيم خمتصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة  -464
 .دار الكتب العلمية، بريوت

 .ىن ببغدادمكتبة املث. البن كثرياملختصر يف أخبار البشر   -467

مكتبة الرشد بالرياض، الطبعة . علي زوين: حتقيق. حمليي الدين الكافيجياملختصر يف علم األثر   -456
 .ه469 األوىل، 
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حملمد بن عبدالباقي  خمتصر املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنة  - 45
ية العريب لدول اخلليج بالرياض، مكتب الترب: الناشر. حممد بن لطفي الصباغ: حتقيق. الزرقاين
 .ه5 4 

رفعت فوزي عبداملطلب وعلي عبدالباسط : حتقيق. صالح الدين العالئيل املختلطنيكتاب   - 45
 .ه775  الطبعة األوىل، القاهرة، مكتبة اخلاجني. مزيد

 .ه464 دار الكتاب العريب، بريوت، . للنسفي مدارك التنزيل  - 45

دار اخللفاء للكتاب . حممد ضياء الرمحن األعظمي: قيقحت. لبيهقيل املدخل إىل السنن الكربى  -454
 .ه464 ، الكويتب اإلسالمي

دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة . أمحد عصام الكاتب: علق عليه. البن أيب حامت املراسيل  -456
 .ه 46 األوىل، 

ألوىل، دار املعرفة، بريوت، الطبعة ا. يوسف املرعشلي: راجعه. أليب داود السجستاين املراسيل  -455
 .ه465 

. لصفي الدين عبداملؤمن بن عبداحلق البغدادي مراصد االطالع على أمساء األمكنة والبقاع  -459
 .ه 9  دار املعرفة، بريوت، الطبعة األوىل . علي حممد البجاوي: حتقيق

. جملد الدين املبارك ابن األثري امُلَرصَّع يف اآلباء واألمهات والبنني والبنات واألذواء والذوات  -454
 .ه  4 دار اجليل ببريوت، الطبعة األوىل . إبراهيم السامرائي: حتقيق

املكتبة السلفية، الهور، . لعبيداهلل بن حممد املباركفوريمرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح   -457
 .ه 4  

دار الفكر، بريوت،  .صدقي العطار: عناية. لعلي القاري مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح  -496
 .ه4 4 

حممد حميي الدين : حتقيق. أليب احلسن علي بن احلسني املسعودي ج الذهب ومعادن اجلوهرمرو  - 49
 .دار املعرفة ببريوت. عبداحلميد

دار الكتب . فؤاد علي منصور: حتقيق. جلالل الدين السيوطياملزهر يف علوم اللغة وأنواعها   - 49
 .م774 العلمية، بريوت، الطبعة األوىل 

. حممد جابر عبدالعال احليين: حتقيق. م بن حممد األصطخريإلبراهياملسالك واملمالك   - 49
 .ه 4  
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مكتبة السوادي، جدة، . مصطفى بن أبو النصر الشليب: حتقيق. للخرائطي مساوئ األخالق  -494
 .ه  4 الطبعة األوىل، 

الدار . فضل الرمحن دين حممد: حتقيق. رواية ابنه أيب الفضل صاحلمسائل اإلمام أمحد بن حنبل   -496
 .ه7 4 اهلند، الطبعة الثانية  -دهلي العلمية،

 املسند املستخرج=  مستخرج أيب نعيم على صحيح مسلم. 

دار املعرفة، بريوت (. وبذيله التلخيص للذهيب. )أليب عبداهلل احلاكم املستدرك على الصحيحني  -495
 .لبنان -

دار الوفاء،  .عبدالرمحن الرب: حتقيق. أليب زرعة العراقي املستفاد من مبهمات املنت واإلسناد  -499
 .ه4 4 مصر، الطبعة األوىل 

 .م749 دارالكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثانية . للزخمشري املستقصى يف أمثال العرب  -494
 . مسند اإلمام أمحد بن حنبل  -497

 ،لبنان، الطبعة األوىل -مؤسسة الرسالة، بريوت . شعيب األرنؤوط وآخرين: حتقيق - أ
 . ه  4 -  4 

 (. عن الطبعة امليمنية)، بريوت مصورة دار صادر - ب
 .دار املعارف، مصر، الطبعة الثانية. أمحد حممد شاكر: حتقيق وتعليق - ج

توزيع مكتبة اإلميان، املدينة النبوية، . عبدالغفور البلوشي: حتقيق .مسند إسحاق بن راهويه  -446
 .ه6 4 الطبعة األوىل، 

 اجلعديات=  مسند ابن اجلعد. 
لبنان، الطبعة  -دار الكتب العلمية، بريوت . بيب الرمحن األعظميح: حتقيق .مسند احلميدي  - 44

 .ه467 األوىل، 
دار هجر مبصر، الطبعة األوىل، . حممد بن عبدالرمحن التركي: حتقيق. مسند أيب داود الطيالسي  - 44

 .ه7 4 
 .ه5 4 مؤسسة قرطبة، الطبعة األوىل، . أمين علي أبو مياين: ضبطه وعلق عليه .مسند الروياين  - 44
عامر حسن صربي، دار : حتقيق. رضي اهلل عنه لإلمام الدورقيسند سعد بن أيب وقاص م  -444

 .ه469 لبنان، الطبعة األوىل،  -البشائر اإلسالمية، بريوت 
 . لبنان -دار الكتب العلمية، بريوت  .مسند اإلمام الشافعي  -446
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بعة األوىل، مؤسسة الرسالة، بريوت، الط. محدي السلفي: حتقيق. للطرباين مسند الشاميني  -445
 .ه467 

مؤسسة . محدي بن عبداجمليد السلفي: حتقيق. حملمد بن سالمة القضاعي مسند الشهاب  -449
 . ه469 الرسالة، بريوت، الطبعة الثانية، 

 املنتخب من مسند عبد بن محيد=  مسند عبد بن محيد. 
صالح بن عايض : حتقيق. محد بن حممد بن عيسى الربيتأل مسند عبدالرمحن بن عوف  -444

 .ه4 4 األوىل ، الطبعة بريوت، دار ابن حزم .شالحيال
مكتبة املعارف، بالرياض، الطبعة . صبحي البدري السامرائي: حتقيق .مسند عبداهلل بن املبارك  -447

 .ه469 األوىل، 
 .-بدون تاريخ  -دار الكتيب . مسند أيب عوانة  -476

الطبعة األوىل، مكتبة السنة، مبصر، . أمين عارف الدمشقي: واجلزء الثالث منه بتحقيق
 .ه5 4 

دار . حممد حسن الشافعي: حتقيق. أليب نعيم األصبهايناملسند املستخرج على صحيح مسلم   - 47
 .م75 الكتب العلمية، بريوت 

مكتبة العلوم واحلكم، : الناشر. حمفوظ الرمحن زين اهلل: حتقيق. مسند اهليثم بن كليب الشاشي  - 47
 .ه6 4 املدينة النبوية، الطبعة األوىل، 

دار القبلة جبدة، ومؤسسة علوم القرآن . إرشاد احلق األثري: حتقيق. سند أيب يعلى املوصليم  - 47
 .ه464 ببريوت، الطبعة األوىل، 

دار الكتب العلمية، . جمدي الشورى: علق عليه. البن حبان البسيت مشاهري علماء األمصار  -474
 .ه5 4 بريوت، الطبعة األوىل، 

 (.له «املؤتلف واملختلف» ع م)لعبدالغين األزدي مشتبه النسبة   -476

دار إحياء الكتب العربية مبصر، الطبعة . علي حممد البجاوي: حتقيق. للذهيباملشتبه يف الرجال   -475
 .م 75 األوىل، 

 .ه466 املكتب اإلسالمي، الطبعة الثانية، . حممد األلباين: حتقيق. للتربيزيمشكاة املصابيح   -479
مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، . وطشعيب األرنؤ: حتقيق. للطحاوي مشكل اآلثار  -474

 ..ه6 4 
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دار املعرفة، بريوت، الطبعة األوىل، . يوسف املرعشلي وآخرين: حتقيق. للبغوياملصابيح   -477
 .ه469 

دار العربية،  .حممد املنتقى الكشناوي: حتقيق. للبوصريي مصباح الزجاجة يف زائد ابن ماجه  -666
 .ه 46 بريوت، الطبعة الثانية، 

املكتبة . أمحد بن حممد املقري الفيومي: تأليف. للرافعي اح املنري يف غريب الشرح الكبرياملصب  - 66
 .العلمية، بريوت

دار الكتب . حممد عبدالسالم شاهني: عناية. البن أيب شيبة املصنف يف األحاديث واآلثار  - 66
 .ه5 4 لبنان، الطبعة األوىل،  -العلمية، بريوت 

نشر اجمللس العلمي، . حبيب الرمحن األعظمي: حتقيق. اينللحافظ عبدالرزاق الصنع املصنف  - 66
 .ه 46 وتوزيع املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثانية، 

مؤسسة . عبدالفتاح أبو غدة: حتقيق. لعلي القاري املصنوع يف معرفة احلديث املوضوع  -664
 .ه74  الرسالة، بريوت، الطبعة الثانية، 

املكتب . حممد بشري األدليب: حتقيق. يب الفتح البعلي احلنبليحملمد بن أ املطلع على أبواب املقنع  -666
 .ه 46 اإلسالمي، بريوت، 

 .منشورات الشريف الرضي، إيران. ثروت عكاشة: حتقيق. البن قتيبة الدينورياملعارف   -665

الثانية، ، الطبعة املعرفة، بريوتدار . خالد العك ومروان سوار: حتقيق. للبغوي معامل التنـزيل  -669
 .ه469 

 (.للمنذري «خمتصر سنن أيب داود» هبامش مطبوع . )للخطايب عامل السننم  -664
 .ه 46 دار مكة، الطبعة الثانية . لعاتق بن غيث البالدي معامل مكة التارخيية واألثرية  -667
: نشر. حممد علي الصابوين: حتقيق. أليب جعفر أمحد بن حممد النحاس معاين القرآن الكرمي  -6 6

 .ه467 ، الطبعة األوىل جامعة أم القرى، مكة املكرمة
دار العاصمة . لعواد بن عبداهلل املعتق املعتزلة وأصوهلم اخلمسة وموقف أهل السنة منها  -  6

 .ه467 بالرياض، الطبعة األوىل 
دار إيالف . حملمد بن خليفة التميميمعتقد أهل السنة واجلماعة يف أمساء اهلل احلسىن   -  6

 .ه9 4 بالكويت، الطبعة األوىل 



 63   اجعفهرس المصادر والمر

دار ابن . عبداحملسن احلسيين: حتقيق. سعيد أمحد بن حممد بن زياد ابن األعرايب أليباملعجم   -  6
 .ه4 4 اجلوزي بالدمام، الطبعة األوىل 

إدارة العلوم األثرية، باكستان، الطبعة . إرشاد احلق األثري: حتقيق. أليب يعلى املوصلي املعجم  -4 6
 .ه469 األوىل، 

 .ه  4 ر املعرفة، بريوت، الطبعة األوىل دا. حملمد التوجني معجم أعالم منت احلديث  -6 6
دارة امللك : نشر. لسعد بن جنيدلمعجم األمكنة الوارد ذكرها يف صحيح البخاري   -5 6

 .ه7 4 عبدالعزيز بالرياض، 
دار . طارق بن عوض اهلل بن حممد وعبداحملسن احلسيين: حتقيق. للطرباين املعجم األوسط  -9 6

 .ه6 4 احلرمني بالقاهرة، الطبعة األوىل، 

 .دار الفكر، بريوت. لياقوت احلموي معجم البلدان  -4 6
لعامر حسن صربي، دار البشائر اإلسالمية، بريوت، الطبعة  معجم شيوخ اإلمام أمحد يف املسند  -7 6

 .ه  4 األوىل، 
صالح بن سامل : ضبط نصه وعلق عليه. أليب احلسني عبدامللك بن قانعمعجم الصحابة   -6 6

 .ه4 4 املدينة، الطبعة األوىل مكتبة الغرباء األثرية ب. املصرايت
 . لبنان -دار إحياء التراث العريب، بريوت . حممد سليم مسارة: حتقيق. للطرباين املعجم الصغري  -  6
مكتبة . زياد منصور: حتقيق. لإلمساعيلي نفسه املعجم يف أسامي شيوخ أيب بكر اإلمساعيلي  -  6

 .ه6 4 العلوم واحلكم، املدينة، الطبعة األوىل، 
لبنان،  -دار إحياء التراث العريب، بريوت . محدي السلفي: حتقيق. للطرباين كبرياملعجم ال  -  6

 .الطبعة الثانية
مصطفى : حتقيق. أليب عبيد البكري األندلسي معجم ما استعجم من أمساء البالد واملواضع  -4 6

 .ه 46 عامل الكتب، بريوت، الطبعة الثالثة . السقا
 .ه46  تبة احلياة، بريوت، دار مك. للشيخ أمحد رضا معجم منت اللغة  -6 6
دار . سكينة الشهايب: حتقيق. البن عساكر املعجم املشتمل على ذكر أمساء شيوخ األئمة النبل  -5 6

 .ه 46 الفكر، دمشق، 

 .ه  4 جامعة اإلمام، : نشر. حملمد عبداللطيف إبراهيممعجم املصطلحات الطبية   -9 6
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مكتبة الرشد، . رمضان يوسفحممد خري : وضعه. املعجم املصنف ملؤلفات احلديث الشريف  -4 6
 .ه  4 الطبعة األوىل، 

 .ه45  مكتبة سركيس، القاهرة، . ليوسف سركيسمعجم املطبوعات العريب   -7 6

دار مكة مبكة املكرمة، الطبعة . لعاتق بن غيث البالدي معجم املعامل اجلغرافية يف السرية النبوية  -6 6
 .ه 46 األوىل 

 .ه77  دار مكة مبكة املكرمة، الطبعة األوىل  .لعاتق بن غيث البالدي معجم معامل احلجاز  -  6
مؤسسة . حممد شكور حممود احلاجي امرير املياديين: حتقيق. البن حجراملعجم املفهرس   -  6

 .ه4 4 الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، 

مكتبة . ونسنك.ي.أ: نشره. للفيف من املستشرقني املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي  -  6
 .م5 7 بريل يف ليدن، 

 .املكتبة اإلسالمية، تركيا. حممد فؤاد عبدالباقي: وضعه. املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي  -4 6
 .ه6 4 ، بريوت، اجليلدار . عبدالسالم هارون: حتقيق. البن فارس معجم مقاييس اللغة  -6 6
 .ه4 4 ؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، م. رضا كحالةعمر ل معجم املؤلفني  -5 6
 .الطبعة الثانية. قام بإخراجه جمموعة من الباحثني. وسيطاملعجم ال  -9 6
عبدالعليم : حتقيق. للعجلي بترتيب نور الدين اهليثمي وتقي الدين السبكي معرفة الثقات  -4 6

 .ه466 مكتبة الدار باملدينة، الطبعة األوىل، . البستوي

عات جممع اللغة مطبو. حممد كامل القصار: حتقيق. رواية ابن حمرز معرفة الرجال البن معني  -7 6
 .ه466 العربية بدمشق، 

دار الوطن، الرياض، . عادل بن يوسف العزازي: حتقيق. أليب نعيم األصبهاين معرفة الصحابة  -646
 .ه7 4 الطبعة األوىل 

 .مكتبة طربية. السيد معظم حسني: اعتىن به. للحاكم معرفة علوم احلديث  - 64
مكتبة الدار، الطبعة . كرم ضياء العمريأ: حتقيق. ليعقوب بن سفيان الفسوياملعرفة والتاريخ   - 64

 .ه6 4 األوىل، 
دار الغرب . حممد الشاذيل النيفر: حتقيق. أليب عبداهلل حممد بن علي املازري املعلم بفوائد مسلم  - 64

 .م 77 اإلسالمي ببريوت، الطبعة الثانية 
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اب العريب، دار الكت. حممد علي النجار: حتقيق. لتاج الدين السبكيمعيد النعم ومبيد النقم   -644
 .بريوت

 .ه464 عامل الكتب، بريوت، الطبعة الثالثة، . مارسدن جونس: حتقيق. للواقدياملغازي   -646

منشورات دار اليمامة . محد اجلاسر: حتقيق. جملد الدين الفريوزآبادي املغامن املطابة يف معامل طابة  -645
 .ه47  بالرياض، الطبعة األوىل 

مكتبة . حممود فاخوري وعبداحلميد خمتار: حتقيق. ملطرزيأليب الفتح ا املغرب يف ترتيب املعرب  -649
 .م797 أسامة بن زيد، حلب، الطبعة األوىل 

 .نور الدين عتر: حتقيق. للذهيب املغين يف الضعفاء  -644

كامل : حتقيق. ألمحد بن مصطفى الشهري بطاش كربي زادهمفتاح السعادة ومصباح السيادة   -647
 .احلديثة مبصردار الكتب . بكري وعبدالوهاب أبو النور

دار القلم . صفوان عدنان داوودي: حتقيق. للراغب األصفهاين املفردات يف غريب القرآن  -666
 . ه4 4 بدمشق، والدار الشامية ببريوت، الطبعة الثانية 

ملعاين صحيح مسلم أليب عبداهلل حممد بن حيىي بن هشام  املفصح املفهم واملوضح امللهم  - 66
 .ه  4 الفروق احلديثة بالقاهرة، الطبعة األوىل : الناشر. وليد أمحد حسني: حتقيق. األنصاري

حميي : حتقيق. لقرطيبأليب العباس أمحد بن عمر ا مسلمملا أشكل من تلخيص كتاب املفهم   - 66
 . ه9 4 ابن كثري، الطبعة األوىل دار . الدين مستو وآخرين

: صححه. خاويللس املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنة  - 66
 .ه469 لبنان، الطبعة األوىل،  -دار الكتب العلمية، بريوت . عبداهلل حممد الصديق

منشورات اجمللس العلمي باجلامعة . حممد صاحل املراد: حتقيق. للذهيب املقتىن يف سرد الكىن  -664
 .ه464 اإلسالمية، 

ى حممد حسني مصطف: حتقيق. للحسن بن عمر بن حبيب احلليب املقتفى من سرية املصطفى  -666
 .م775 دار احلديث بالقاهرة، الطبعة األوىل . الذهيب

 علوم احلديث البن الصالح=  مقدمة ابن الصالح. 
  هدي الساري= مقدمة فتح الباري. 

عبدالرمحن : حتقيق. أمحد لربهان الدين إبراهيم بن مفلح املقصد األرشد يف ذكرأصحاب اإلمام  -665
 .ه6 4 بعة األوىل مكتبة الرشد بالرياض، الط. العثيمني
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دار فواز باألحساء، الطبعة األوىل، . عبداهلل اجلديع: حتقيق. البن امللقناملقنع يف علوم احلديث   -669
 .ه  4 

مطبعة املدين مبصر، الطبعة . سعاد سليمان اخلندقاوي: حتقيق. للخرائطي مكارم األخالق  -664
 .ه  4 األوىل، 

 .ه  4 ، القاهرة، مكتبة القرآن. لسيد إبراهيمجمدي ا: حتقيق. البن أيب الدنيا مكارم األخالق  -667
مطبوع بذيل ). للسنوسي احلسين -يعين إكمال املعلم يف شرح مسلم- مكمل إكمال اإلكمال  -656

 .(لأليب «إكمال إكمال املعلم»
 (.مع ديوانه)ملحق ديوان عبداهلل بن رؤبة بن العجاج   - 65

 .(«واكب النرياتالك»مع )لعبد القيوم عبد رب النيب ملحق الكواكب النريات   - 65
 ذكر أمساء من تكلم فيه=  من تكلم فيه وهو موثق. 
مما رواه أبو بكر يف علل احلديث ومعرفة الرجال، من كالم اإلمام أيب عبداهلل أمحد بن حنبل   - 65

صبحي البدري : حتقيق. بن اإلمام أمحداامليموين وأبو الفضل صاحل  أبو احلسناملروذي و
 .ه467 رياض، الطبعة األوىل، مكتبة املعارف، ال. السامرائي

من كالم أيب زكريا حيىي بن معني يف الرجال، رواية أيب خالد الدقاق يزيد بن اهليثم بن   -654
 .دار املأمون، دمشق وبريوت. أمحد حممد نور سيف: حتقيق. طهمان

 دار. عبدالرمحن بن حيىي املعلمي: حتقيق. البن قيم اجلوزية املنار املنيف يف الصحيح والضعيف  -656
 .ه7 4 العاصمة بالرياض، الطبعة الثانية 

حممود : حتقيق. أليب السعادات املبارك ابن األثري منال الطالب يف شرح طوال الغرائب  -655
 .جامعة أم القرى: نشر. الطناحي

طارق بن عوض اهلل بن : حتقيق. ملوفق الدين ابن قدامة املقدسياملنتخب من العلل للخالل   -659
 .ه7 4 الطبعة األوىل  دار الراية بالرياض،. حممد

دار بلنسية، الرياض، الطبعة . مصطفى بن العدوي: حتقيق. املنتخب من مسند عبد بن محيد  -654
 . ه  4 الثانية 

حممد عبدالقادر عطا ومصطفى عبدالقادر : حتقيق. البن اجلوزياألمم و املنتظم يف تاريخ امللوك  -657
 .ه  4 ، لبنان، الطبعة األوىل -دار الكتب العلمية، بريوت . عطا
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دار األقصى . عبداهلل اجلديع: حتقيق. لدعلج بن أمحد السجزي املنتقى من مسند املقلني  -696
 .ه466 بالكويت، الطبعة األوىل 

دار الكتب العلمية، . عبدالغفار البنداري: حتقيق. لإلمام مسلم بن احلجاج املنفردات والوحدان  - 69
 .ه464 بريوت، الطبعة األوىل، 

جامعة اإلمام : نشر. حممد رشاد سامل: حتقيق. لشيخ اإلسالم ابن تيمية منهاج السنة النبوية  - 69
 .ه465 بالرياض، الطبعة األوىل 

 -دار القلم، بريوت . خليل امليس: راجعه .للنووي املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج  - 69
 .لبنان، الطبعة األوىل

دار . حلمي حممد فودة: حتقيق. ميأليب عبداهلل احلسني بن احلسن احللياملنهاج يف شعب اإلميان   -694
 .الفكر، بريوت

دار . حميي الدين رمضان: حتقيق. لبدر الدين ابن مجاعة املنهل الروي يف خمتصر علوم احلديث  -696
 .ه465 الفكر، بريوت، الطبعة الثانية، 

دار الغرب اإلسالمي، بريوت، . موفق بن عبدالقادر: حتقيق. للدارقطين املؤتلف واملختلف  -695
 .ه465 ألوىل، الطبعة ا

: تقدمي( ويليه زيادات أيب موسى األصفهاين)حملمد بن طاهر بن القيسراين  املؤتلف واملختلف  -699
 .ه  4 دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، . كمال يوسف احلوت

ويليه كتاب مشتبه . )لعبدالغين بن سعيد األزدياملؤتلف واملختلف يف أمساء نقلة احلديث   -694
 .ه9   حممد حميي الدين اجلعفري، اهلند، الطبعة األوىل، :  بطبعهعين( النسبة

 .ه4 4 مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، الطبعة األوىل، . موسوعة رسائل ابن أيب الدنيا  -697
 .م 6 دار أسامة باألردن، الطبعة األوىل . آلمنة أبو حجر موسوعة املدن العربية  -646
دار املعرفة، . عبداملعطي أمني قلعجي: حتقيق. اديللخطيب البغد موضح أوهام اجلمع والتفريق  - 64

 .ه469 بريوت، الطبعة األوىل 
دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، . توفيق محدان: ختريج. البن اجلوزي املوضوعات  - 64

 . ه6 4 
دار املأمون للتراث، الطبعة الثانية، . جنم عبدالرمحن خلف: حتقيق. موضوعات الصغاين  - 64

 . ه466 
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 .لعربية، القاهرةادار إحياء الكتب . حممد فؤاد عبدالباقي: ترقيم. لإلمام مالك بن أنس وطأامل  -644
مكتب : الناشر. عبدالفتاح أبو غدة: اعتىن به. للذهيب املوقظة يف علم مصطلح احلديث  -646

 .ه  4 املطبوعات اإلسالمية حبلب، الطبعة الثانية، 
على معوض : حتقيق( ه ذيل ميزان االعتدالويلي. )للذهيب ميزان االعتدال يف نقد الرجال  -645

 . ه5 4 دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، . وعادل عبداملوجود

 (حرف النون)

مكتبة .  حممد عبدالسالم حممد: حتقيق. أليب جعفر أمحد بن حممد النحاس الناسخ واملنسوخ  -649
 .ه464 الفالح بالكويت، الطبعة األوىل 

وزارة : دار الكتب املصرية، الناشر. البن تغري بردي وك مصر والقاهرةالنجوم الزاهرة يف مل  -644
 .الثقافة، مبصر

 .(«نزهة النظر»مع شرحها ). البن حجر خنبة الفكر  -647
. أم عبداهلل بنت حمروس العسيلي: حتقيق. البن رجب احلنبلي نزهة األمساع يف مسألة السماع  -676

 .ه469 دار العاصمة بالرياض، الطبعة األوىل 
مكتبة الرشد . عبدالعزيز السديري: حتقيق. البن حجر العسقالين األلباب يف األلقاب نزهة  - 67

 .ه467 بالرياض، الطبعة األوىل 
 .ه464 مكتبة طيبة باملدينة النبوية، . البن حجر نزهة النظر شرح خنبة الفكر  - 67
، الطبعة لبنان -دار إحياء التراث العريب، بريوت . للزيلعي نصب الراية يف أحاديث اهلداية  - 67

 .ه469 الثالثة، 
أمحد معبد : حتقيق. البن سيد الناس اليعمري النفح الشذي يف شرح جامع الترمذي  -674

 .ه467 دار العاصمة، الرياض، الطبعة األوىل، . عبدالكرمي
: حتقيق. لصالح الدين أيب سعيد العالئي النقد الصحيح ملا اعترض عليه من أحاديث املصابيح  -676

 .ه6 4 ر اإلمام مسلم، بريوت، الطبعة األوىل دا. حممود سعيد ممدوح
 . ه469 مكتبة اإلميان، املدينة، الطبعة األوىل، . أمحد خان: حتقيق. للصغاين نقعة الصديان  -675
 .(«حتفة األشراف»مطبوع بذيل ). البن حجر العسقالين النكت الظراف على األطراف  -679
منشورات . دي عمري املدخليربيع بن ها: حتقيق. البن حجر النكت على كتاب ابن الصالح  -674

 .ه464 اجمللس العلمي باجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية، الطبعة األوىل، 
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مع االغتباط لسبط ابن . )لعالء الدين علي رضاهناية االغتباط مبن رمي من الرواة باالختالط   -677
 (.العجمي

صالح بن  :حتقيق. ابن األثريد الدين أيب السعادات املبارك بن حممد جمل النهاية يف غريب احلديث  -566
 .ه4 4 ، الطبعة األوىل العلمية، بريوتدار الكتب . حممد بن عويضة

 .ه466 دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل . البن اجلوزي نواسخ القرآن  - 56
 الكافية الشافية=  نونية ابن القيم. 
. سعد ومصطفى اهلواري طه عبدالرؤوف: حتقيق. للشوكاين نيل األوطار شرح منتقى األخبار  - 56

 .مكتب الكليات األزهرية

 (حرف الهاء)

الشيخ : ختريج. البن حجر العسقالين هداية الرواة إىل ختريج أحاديث املصابيح واملشكاة  - 56
دار ابن القيم بالدمام، ودار ابن عفان مبصر، الطبعة . علي بن حسن احلليب: األلباين، وحتقيق

 .ه  4 األوىل، 

 .محد بن حممد بن احلسني الكالباذييب نصر أأل يف معرفة أهل الثقة والسداداهلداية واإلرشاد   -564
 .ه469  الطبعة األوىل، بريوت، دار املعرفة. عبداهلل الليثي: حتقيق

 .ه469 دار الريان، القاهرة، الطبعة األوىل، . البن حجر هدي الساري مقدمة فتح الباري  -566
 .م 76 املعارف، استانبول، طبع بعناية وكالة . للبغدادي هدية العارفني  -565

 (حرف الواو) 

 .ه74  ديدرينغ، دار النشر فرانز شتاينر، . س: اعتناء. الوايف بالوفيات للصفدي  -569

، بريوت، دار الكتب العلمية. زينب إبراهيم القاروط: حتقيق. أمحد بن حنبللإلمام  الورع  -564
 .ه 46  الطبعة األوىل

 الطبعة األوىل، الكويتب الدار السلفية. د احلمودحممد بن مح: حتقيق. البن أيب الدنيا الورع  -567
 .ه464 

 .دار صادر، بريوت. إحسان عباس: حتقيق. البن خلكانوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان   -6 5
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